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Predsedajúci Mgr. Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:
..poslanci. Dovoľte, aby som vás privítal na 24. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto. Dovoľte, aby som privítal veliteľa Okresnej stanice Mestskej polície
Bratislava-Staré Mesto pána Jozefa Hitku, pani riaditeľku Staromestskej knižnice pani doktorku
Juditu Kopáčikovú.
Na úvod dovoľte aby som, myslím že aj v mene vás všetkých predstaviteľov samosprávy,
k dnešnému Dňu učiteľov zaželal všetkým nielen staromestským učiteľom a učiteľkám všetko
najlepšie k ich sviatku. Myslím si, že treba si pripomenúť to, že naši deviataci aj piataci boli
v Monitore vlani vyhodnotení ako najlepší na Slovensku a na tom majú práve najväčšiu zásluhu
práve pani učiteľky a páni učitelia našich základných škôl. Takže všetkým učiteľom, aj teda
učiteľom z radov poslancov, všetko najlepšie k dnešnému dňu. Na zdravie!
Ďalej dovoľte, aby som vás informoval, že 13. marca na oficiálnom otvorení 18.ročníka
Týždňa slovenských knižníc v Prešove bola riaditeľka Staromestskej knižnice pani Kopáčiková
slávnostne, uhm, jej bola odovzdaná cena Sakáčik 2016. Toto výročné ocenenie za rok 2016 sa
rozhodla Slovenská asociácia knižníc udeliť Staromestskej knižnici za projekt „Môj prvý
čitateľský preukaz“. Teší ma, že tento na Slovensku ojedinelý projekt realizuje mestská časť
prostredníctvom Staromestskej knižnice a občianskeho združenia Milujem knihy Amo Libris a je
zameraný na podporu rodinného čítania a rozvoj čitateľskej gramotnosti staromestských detí od
útleho veku. Asi viete vlastne, že všetky deti, všetky deti, ktoré sa narodia v Starom meste sa
automaticky stávajú členmi Staromestskej knižnice. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť, ktorú
venujete tomuto, ja si myslím, že aj keď budete rozprávať vy, tak rovnako ostatní kolegovia budú
pozorne počúvať čo rozprávate.
Svoju neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnili, Ondrej Dostál z časti rokovania
vzhľadom na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky a Martin Gajdoš z dôvodu
ošetrovania člena rodiny.
Vychádzajúc z prezenčnej listiny, konštatujem, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Dovolím si informovať, že vlastne prerokovanie bodu č.9 Návrh Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti na obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku
2040 by som navrhol presunúť na 13:00 hodinu keďže vlastne pred úvodné slovo prednesie
externý spracovateľ tohto, tohto programu, Ing. Ondrejička z Centra urbánnej bezpečnosti. Takže
o 13:00 by sme vlastne mali takýmto spôsobom, takýmto spôsobom prerokovať PHRSR.
Má niekto z poslancov k predloženému programu doplňujúce návrhy? Pán poslanec
Muránsky, nech sa páči.
Poslanec Muránsky:
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Ja mám návrh, aby sa návrh, ktorý ste navrhli presunul na 13:00 hodinu, dali až na 13:30,
pretože na 13:00 hodinu by som navrhoval aby sa dal bod 30 o činnosti Staromestskej, teraz
Staromestskej, hej, pretože naši poslanci Národnej rady povedali, že by boli radi pri tom
prerokovávaní a môžu prísť o 13:00 hodine.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Poslanec Muránsky:
Áno. No o Technických službách, prepáčte pomýlil som si názov.
Starosta:
Správa o činnosti spoločnosti Technické služby. Ja by som bol rád keby poslanci Národnej
rady tu mohli byť celý deň s nami, žiaľ nie je to možné. Pán poslanec Osuský, nech sa páči.
Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
Ďakujem pekne pán starosta. Dovolím si na základe dohovoru nášho klubu predložiť návrh,
aby bod č.3 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe, e, par..., o, uhm, či návrh č.2
o ochrane verejného poriadku.. Prepáčte, to je úplne inak. Návrh č.1 o Pravidlách času predaja bol
presunutý na špeciálnu schôdzu zastupiteľstva, ktorá nebude mať iný bod programu a mala by sa
konať v mesiaci apríli. Prosím aby sa o tomto návrhu hlasovalo.
Starosta:
Ďakujem pekne. Takže pán Muránsky aj Váš procedurálny návrh, dobre? Tak to chápem.
Pán poslanec Kollár, nech sa páči.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ja by som si chcel osvojiť návrh, ktorý chcel predložiť pán Palko, aby toto zastupiteľstvo
vyjadrilo určitý vzťah k programu Mestského zastupiteľstva pri prerokovaní hazardu. Je to
identický materiál, ktorý chcel predložiť. Chcel by som ho zaradiť do rokovania zastupiteľstva.
Starosta:
A ako čo?
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
No ako bod..
Starosta:
v Rôznom alebo ako?
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
v Rôznom..
Starosta:
Alebo ako Vy poviete.
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Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Povedzme, v dopoludňajších hodinách ako posledný bod pred prestávkou. To jest ako
posledný bod pred obedňajšou prestávkou.
Starosta:
No malo by to mať nejaké číslo, nejaké poradové číslo. Všetky tie body majú poradové
čísla..
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
8.. nie, nie, nie! Návrh zásad.. 6.1! Bod 6.1.
Niekto:
6A..
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
6A!
Starosta:
Dobre, takže navrhujete bod 6A...
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
6A.
Starosta:
A volá sa to?
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Identicky ako..
Starosta:
Identicky ako..
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
pán Palko predložil..
Starosta:
Palko predložil.. to je názov? Pán Palko nepredložil nič!! No však áno, ale ja hovorím
pánovi Kollárovi, že pán Palko nepredložil nič.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Á, tak dobre. Dobre.
Starosta:
Tak neviem.. Tak..
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ja viem, môžete mi to dať pán Palko, buďte tak láskavý. Nemôže. Tak vidíte o čom to je!
No.
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Starosta:
Takže pán Kollár, bod 6 A ako sa bude volať alebo?
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
O stanovisko, o stanovisko zastupiteľstva k prerokovanému bodu hazardu na mestskom
zastupiteľstve. Tak sa to môže volať.
Starosta:
Dobre. Takže toto je návrh pána Kollára, procedurálny. Pán poslanec Palko nech sa páči.
Poslanec Mgr. Palko:
Ďakujem pánovi poslancovi Kollárovi za to, že ma trošku potisol k tomu, aby som, aby som
naozaj predložil bod, návrh bodu miestneho programu do dnešného zasadnutia. Navrhujem aby sa
ako bod 2A prerokoval bod s názvom Uznesenie Miestneho zastupiteľstva k rokovaniu Mestského
zastupiteľstva o zákaze hazardu v Bratislave. S návrhom uznesenia, že „Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto vyzýva poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej
republiky, Bratislavy, aby prijali uznesenie úplne zakazujúce hazard na území mesta Bratislavy“.
Predkladateľom budem ja a pán poslanec Štefan Bučko. Ďakujem.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Môžem?
Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, ešte raz, ďalší bod.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Keďže pán Palko sa zaktivizoval, sťahujem svoj návrh.
Starosta:
Dobre. Takže bod 6A rušíme. Dobre. Ešte niekto má nejaký návrh? Keď nemá, tak dovolím
si teda dať hlasovať o jednotlivých procedurálnych návrhoch. Prvý procedurálny návrh poprosím,
pardon, ešte poprosím pán prednosta?
JUDr. Peter Jesenský, prednosta:
..bod č.11.
Starosta:
Takže sťahuje bod č.11 z rokovania miestneho zastupiteľstva pán prednosta ako
predkladateľ. Ďakujem. Pán poslanec Muránsky navrhuje aby bolo PHRSR prerokované o 13:30
a o 13:00 aby bolo prerokovaný materiál č.30, ktorý je Správa o hospodárení, o činnosti
Technických služieb. Takže nech sa páči, tento pozmeň.., procedurálny návrh hlasujte prosím.
Starosta:
Prosím prezentujte sa najskôr.
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/Prezentácia/
Starosta:
A hlasujte prosím.
/Hlasovanie/
Starosta:
Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 17 poslancov, zdržali sa 2, návrh bol
schválený.
Starosta:
Potom je tu návrh pána poslanca Osuského, aby bod č.1 nebol prerok...
Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
Nie, ale na špeciálnom zasadnutí..
Starosta:
Ja si myslím, že jeden bez druhého by nemali byť tie dva návrhy. To znamená, že 1 aj 2.
Dobre? Takže poprosím procedurálny návrh, aby vlastne bol tento bod stiahnutý z dnešného
rokovania a aby bol presunutý na aprílové, nejaké, hovoríte?
Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
Na mimoriadne..
Starosta:
No dobre, ale.. jasné! Dobre. Takže poprosím prezentujte sa.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Dobre? Takže nech sa páči. Prezentujte sa dámy a páni.
/Prezentácia/
Starosta:
A hlasujte prosím.
/Hlasovanie/
Starosta:
Ďakujem. Za hlasovalo 15 poslancov a 4 sa zdržali. Ja len upozorním na tie termíny, ktoré
tam sú, že účinnosť tohto nariadenia, ak by sa znova dostal na program rokovania, sa môže
posunúť až na koniec letnej sezóny. Takže len aby ste boli s tým uzrozumení, že vlastne tým
pádom zostáva stav, ktorý je v súčasnosti na základe rozhodnutia najvyššieho súdu.
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Pán poslanec Palko predložil procedurálny návrh, ktorým navrhol, aby ako bod, ale teraz
neviem, 2A, keďže vlastne, dobre, 2A aj keď teda bod 2 nemáme, bol prerokovaný návrh
uznesenia Miestneho zastupiteľstva vo vzťahu k prerokovaniu zákazu hazardu na úrovni mesta.
Starosta:
Nech sa páči, prosím, prezentujte sa.
/Prezentácia/
Starosta:
A hlasujte prosím.
/Hlasovanie/
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Chlapci hlasujte.. Hazard!
Starosta:
Prosím, pán poslanec, nekričíme tu po sebe.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ale treba!
Starosta:
Nie, netreba.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ale áno!
Starosta:
Sme dospelí ľudia, nemusíme po sebe kričať.
Starosta:
Ďakujem pekne. Konštatujem, že za tento procedurálny návrh hlasovalo 16 poslancov,
zdržali sa 3 poslanci. Návrh bol schválený. Takže tým pádom... Ak nie sú ďalšie návrhy na
doplnenie tak dávam hlasovať o programe dnešného rokovania.
Niekto:
Začína to vlastne bodom 2A?
Starosta:
Začíname bodom 2A, áno.
Niekto:
Potom je o 13-tej..
Starosta:
Potom je 3, 4,5,6,7,8...
Niekto:
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(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
No nie, 11-tka chýba to som chcel. 11-tka chýba. A potom ďalej o 13:00 bude bod 30
a o 13:30 bude PHRSR, bod č.9 myslím to je. Dobre? Takže ak nemá nikto návrh na doplnenie,
dávam hlasovať o programe dnešného rokovania ako celku.
Prosím prezentujte sa.
/Prezentácia/
Starosta:
A hlasujte prosím.
/Hlasovanie/
Starosta:
Konštatujem, že za hlasovali všetci prítomní, za 19 poslancov, program bol schválený.
Členom predsedníctva je zástupkyňa starostu pani Španková. Do návrhovej komisie
odporúčam určiť poslancov, pána poslanca Muránskeho, pani poslankyňu Oráčovú, pána poslanca
Straku. Za overovateľov zápisnice odporúčam pani poslankyňu Remišovú a pani poslankyňu
Uličnú. Ak prijímate tento návrh, tak prosím..
Niekto:
Za overovateľov?
Starosta:
Za overovateľov zápisnice pani poslankyňa Remišová, pani poslankyňa Uličná. Ak s tým
súhlasíte..
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Áno.
Starosta:
Pani poslankyňa Remišová nesúhlasí. Dobre, takže navrhujem pána poslanca Vagača. Pán
poslanec Vagač súhlasíte byť overovateľom zápisnice?
Starosta:
Ďakujem pekne. Takže overovateľom zápisnice pani poslankyňa Uličná a pán poslanec
Vagač. Dávam hlasovať týmto návrhom.. Prosím hlasujte najskôr o návrhovej komisii.
Prosím prezentujte sa.
/Prezentácia/
Starosta:
A hlasujte prosím.
/Hlasovanie/
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Starosta:
Za hlasovalo 20 poslancov, návrhová komisia bola schválená. Poprosím, teda pardon, ešte
budeme hlasovať o overovateľoch. Prosím najskôr teda prezentácia, návrh overovateľov.
Prezentujte sa najskôr dámy a páni.
Starosta:
Prezentujte sa a následne hlasujte prosím.
/Prezentácia/
Starosta:
Hlasujte, ďakujem.
/Hlasovanie/
Starosta:
Konštatujem, že za bolo 19 poslancov, nikto sa nezdržal ani nebol proti.
Takže poprosím teraz návrhovú komisiu, keby ste mohli zaujať miesta po mojej pravici,
členom návrhovej komisie.
Dovolím si pripomenúť poslancom, že o 12:00 hodine bude obed a podľa rokovacieho
poriadku bude o 16:00 zaradený bod Vystúpenie občanov v dĺžke trvania maximálne 30 minút.
Prosím poslancov aby sa do doplnenia uznesenia alebo návrhu na ich zmenu zapájali
písomnou formou.
A teraz poprosím teda poďme k prerokovaniu jednotlivých bodov rokovania. Bod č. 2 A.
1. Bod č. 1 bol stiahnutý
2. Bod č. 2 bod stiahnutý
2A.

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva k rokovaniu Mestského zastupiteľstva o

zákaze hazardu v Bratislave

Starosta:
Nech sa páči, poprosím pána Palka, aby uviedol tento materiál. Je to na Vás, pán poslanec.
Starosta:
Pán Špuler, môžme poprosiť?
Poslanec Ing. Palko:
Áno, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Pekne vás pozdravujem v dnešný slnečný deň.
S kolegom Štefanom Bučkom sme pripravili návrh, ktorým chceme podporiť mestských
poslancov v ich rozhodnutí podporiť úplný zákaz hazardu na území mesta Bratislavy. Dôvodmi,
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dôvodmi na takúto akciu je sledovanie zníženia degradácie verejno-právneho priestoru, zníženia
počtu rozvrátených rodín gamblerov a zníženia kriminality spojenej s hazardom. Všetky tieto tri
dôvody sledujú pozitívny rozvoj hlavného mesta Bratislavy, podobne ako v prípade okolitých
väčších miest u našich maďarských, českých či rakúskych susedov. Je dokázané, že nedostupnosť
hracích automatov má pozitívny vplyv na počet závislých hráčov. Zákaz hazardu bude preto
kladným socioekonomickým a bezpečnostným krokom pre Bratislavu. Podpora Mestskému
zastupiteľstvu v úsilí plošne zrušiť hazard na území Bratislavy je to najmenej čo môže miestne
zastupiteľstvo urobiť pre lepší život v hlavnom meste Slovenskej republiky. Prosím vás o podporu
tohto návrhu uznesenia. Ďakujem pekne.
Starosta:
Ďakujem pekne. Ak môžte, ak máte ten materiál písomne, dať ho návrhovej komisii. Pani
poslankyňa Remišová, faktická poznámka na pána Palka.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová M.A.ArtD.:
Ďakujem kolegom, pánu Bučkovi aj pánu Palkovi, že takýto materiál pripravili. A z môjho
pohľadu myslím si, že je to veľmi dôležité lebo v štvrtok sa bude hlasovať o hazarde v Mestskom
zastupiteľstve a je to také, nielen symbolické, ale aj symbolické gesto a vyjadrenie, že hazard ničí
naše mesto a chceme jeho reguláciu. Ďakujem.
Starosta:
Pán poslanec Kollár, nech sa páči, faktická poznámka.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ja vyjadrujem (nezrozumiteľné), že pán Palko sa zaktivizoval a nakoniec predložil tento
materiál, nemusel som urobiť tak ja, ale naopak, cítim sa aj spoluzodpovedne pri predkladaní
tohto materiálu. A chcel by som doplniť len pani Remišovú, že nejde len o atmosféru v meste, ale
ide o atmosféru v rodinách. Že týmto spôsobom vieme dať pomocnú ruku tým, ktorí nemajú
dostatok síl a odvahy, aby s týmto hazardom prestali. Takže myslím si, že Staré Mesto vyjadrí
tým jednoznačne deklaratívne stanovisko k tomu, že hazard do nášho Starého Mesta nepatrí
a budem to podporovať. Verím, že sa nájde dosť poslancov, ktorí túto výzvu, tak by sme to mohli
nazvať, aby Mestské zastupiteľstvo rokovalo podľa tej pôvodnej petície, to znamená, že nie
oklieštiť hazard, ale plne zastaviť. Ďakujem.
Starosta:
Pán poslanec Osuský, diskusný príspevok, nech sa páči.
Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
Ďakujem pekne. Predostielam ctenému zhromaždeniu, že som si v živote nekúpil ani len
los. Nikdy v živote som nepodal športku ani Sazku, nikdy som netipoval na kone, ani na volebné
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výsledky a som teda ten, ktorý s hazardom nič nemá. Zároveň ale musím povedať, že
maximalistická požiadavka zakázať akýkoľvek hazard, teda vrátane by som povedal rulety
v hoteloch kam chodia zahraniční hostia a podobne, je podľa mňa naháňanie všetkých možných
zajacov, ktoré domnievam sa je príliš. A to dobre vieme, čo predovšetkým rozvracia a spôsobuje
tragédie. Je to primitívny automatový hazard, keď už to chceme teda povedať. Nemyslím si, že
ruleta ohrozuje našu spoločnosť alebo podobné hazardy, s ktorými ako hovorím nič nemám
a v živote som do takých podnikov nevkročil. Ale domnievam sa, že rovnako rozvracia rodiny,
možno oveľa masovejšie a tragickejšie, alkohol. Rozvracajú ich mnohé iné veci. Niekto môže
namietnuť, že ich rozvracajú verejné domy. A tuná sa pokúšame o absolutistické sociálne
inžinierstvo na jednom poli rozvracania. Mne sa zdá, že v kontexte iných závislostí, škodlivostí
a rozvratov rodín je takýto absolútny návrh prehnaný, neprimeraný spoločnosti a k tomu nakoniec
len jedna poznámka. Kedysi bol, a dodnes myslím v Izraeli a v niektorých štátoch Blízkeho
východu, bol absolútny zákaz hazardu a tak jediné miesto kde bola ovšem ruleta, nie automatový
primitívny hazard, bolo kasíno severne od Bejrútu, Maamelten. Tam sa zlietali ľudia z celého
Blízkeho východu, možno naftoví šejkovia a milionári, ktorí si chceli zahrať. Ja si nemyslím, že je
to dobrý spôsob nakladania s vlastnými prostriedkami. Ale zároveň sa domnievam, že je svätým
právom takéhoto človeka, ak má túto záľubu a iný vsadzuje na kone na závodoch, že by sme mu
nemali sociálnym inžinierstvom, lebo 100 % zákaz je absolútne sociálne inžinierstvo, keď my
vieme lepšie čo kto má chcieť alebo nechcieť a ešte raz hovorím, áno rozšírme to na alkohol, lebo
ten je masovejší a tragickejší, tak sa mi zdá, že tento spôsob nechcem povedať „leta“ ale zákazov
nepovažujem za šťastný.
Starosta:
Pani poslankyňa Ďuriš Nicholsonová, faktická poznámka nech sa páči.
Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová:
Áno, ďakujem pekne. Pardon. Ja sa úplne stotožňujem s tým, čo povedal pán Osuský a preto
ja sa pri hlasovaní zdržím. Totižto my môžeme zrušiť herne ale my tých gamblerov nezrušíme, tí
gambleri ostanú. Akurát sa podľa mňa presunú do podzemia, keďže my hovoríme A ale
nehovoríme to B, že čo s nimi bude. Máme by dobudovanú kapacitu liečební, napríklad, kde sa
špeciálne fokusujú na liečenie zo závislostí gamblingu? Nie, nemáme. Takže ono je to veľmi
krátkozraké, že zrušiť tie herne. Pretože tí gambleri tu medzi nami zostanú. A pokiaľ chceme
ochraňovať rodiny, tak ja si myslím, že samozrejme ten gambling narúša rodinu brutálnym
spôsobom, ale rovnako je to s alkoholom, rovnako je to so závislosťou od internetu napríklad,
rovnako je to so závislosťou od nakupovania, shopoholizmus. A nejdeme rušiť nákupné centrá.
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Nejdeme rušiť internet, nejdeme brať ľudom počítače, nejdeme brať ľudom ani alkohol. Takže
podľa mňa toto je veľmi krátkozraké. Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Černá, faktická poznámka.
Poslankyňa RNDr. Černá:
Výnimočne súhlasím s veľkými poslancami, čo teda väčšinou nesúhlasím. Ale, v Brne
prohibícia skrachovala! Narástol počet herní, prvá vec. Iba sa to prenáša do iného levelu a ten
level je potom nekontrolovateľný, ale prosím, môžeme sa o to pokúsiť hoci je to blbosť a ja za to
hlasovať nebudem! Ale čo sa týka zákazu alkoholu, vyšiel z nášho klubu a bolo by to sympatické,
ale prosím vás, vy ste videli jeden film alebo jeden televízny príspevok kde sa všetko, radosť,
smútok, neviem čo, všetko sa rieši alkoholom. Na obrazovke, ako jediný všeliek. A to máte
dojem, že sa dá nejak zlikvidovať? Ja si myslím, že nie. A ešte k tomu hazardu! Dovoľte... môžem
dokončiť?
Starosta:
Veľmi stručne, pani poslankyňa. Bolo by dobré využívať diskusné príspevky, nie faktické
poznámky, ktoré sú krátke.
Poslankyňa RNDr. Černá:
Súhlas! Môžem to nechať tak, ale ja...
Starosta:
Nie, môžete.. dať si.. diskusný príspevok si dajte, poprosím Vás.
Poslankyňa RNDr. Černá:
Á, dobre.
Starosta:
Ten má 3 minúty. Pán poslanec Bučko, faktická, na pána Osuského.
Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
Áno, ďakujem pekne. Áno, ako pán Osuský povedal, aj ten izraelský príklad, mimo veľkých
aglomerácii sa tieto veci presúvajú. Je to trend aj v západnej Európe. Čiže je dobré prosto ten
hazard v hlavnom meste jednoducho nemať. A vysunúť ho niekam von kde budú tí, ktorí budú
chcieť povedzme hrať ruletu si môžu zájsť do týchto miest. V nariadení som čítal tie príklady, že
keď bol hrací automat, tak sa tam začali mladí zgrupovať a začali tam hrávať. Keď sa ten automat
zrušil, tak tí mladí ako keby prestali. Už nemali tú chuť ísť do ďalšej dediny a tam zase hrať alebo
takto nejakým spôsobom míňať a hazardovať so svojimi peniazmi a s peniazmi, lebo toto je
najväčšie nebezpečenstvo, celej rodiny. Alkoholik je hrozné prekliatie mať v rodine, ale
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gamblerstvo je s tým absolútne neporovnateľné, pretože tam ide o všetky všetky majetky, nielen
o medziľudské vzťahy.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Vagač, diskusný príspevok. Nech sa páči.
Poslanec Ing. Vagač:
Ďakujem. Musím povedať, že ma potešil návrh pána Palka aj pána Bučka, že toto predložili
a rád by som ho podporil.
Môžem polemizovať s tým názorom, ktorý tu prezentoval pán Osuský a hlavne v tom, že
všimnite si, že s hazardom ľudia, občania, ťaháme za kratší koniec. Sme slabší hráči lebo ten silný
lobbing a tie veľké peniaze, ktoré sa točia v hazarde sú schopné manipulovať aj veľkým
parlamentom. Bohužiaľ, my ako občania na to nemáme. Nemáme na to prostriedky a tie veci,
ktoré sa presadili do veľkom parlamente ako zákon je proste, je tristný. Proste to čo ste videli, čo
sa deje aj vlastne s tou petíciou, že koľko námahy a koľko úsilia museli občania vynaložiť na to
aby sa tých 130.000 podpisov zohnalo, tak to bolo neúmerne tomu, ako dokáže manipulovať tá
hazardná lobby.
A potom, potom ten celý príbeh. Potom sa nejaké stratia petície, potom v Mestskom
zastupiteľstve najprv tam deklarujú poslanci, že áno, potom zase hlasujú nohami, že tam nie sú.
A zvláštne, zvláštne je, že proste aj primátor Nesrovnal predložil nie podľa mňa dobrý návrh.
Kľudne, kľudne sa mohlo tam zaviesť to, že kasína áno a to nie a tak ďalej. To znamená, že jediný
tlak, ktorý vieme spraviť, občania, je takýto, cez takéto deklaratívne vyhlásenie, aby sa to pohlo aj
vo veľkom parlamente. Bohužiaľ, inú cestu nevidím len ako takou tou až petičnou alebo takou tou
aktivizujúcou sa silou zmeniť tú nespravodlivosť akou je Zákon o hazarde. Je proste pre bežných
občanov nevýhodný a nezmeniteľný. Takže ešte raz, toto podporujem a som rád, že to predložili.
A to, že neriešime alkohol tak ja dúfam, že budeme riešiť aj alkohol ako som to čítal, že sa
to rieši na Islande, že môžeme posunúť predaj alkoholu z 18 na 20 a tak ďalej. Čiže tieto veci sa
dajú riešiť aj v inom kontexte, ale prečo by sme nevyriešili hazard, ktorý jasne deklaruje, že tie
závislosti sú ťažko liečiteľné a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vďaka za ten návrh, určite ho podporím.
Starosta:
Pán poslanec Osuský, faktická poznámka na pána Vagača.
Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
Ja mám pocit, že ďakujem všetkým tým, ktorí reagovali primárne na môj posudok, é, na
moje vystúpenie. Chcem povedať, že nie som na barikáde so samopalom proti tomuto návrhu.
Chcem len povedať, že z dôvodov, ktoré som uviedol ho nepodporím a podotýkam, že som teda
absolútne ďaleký toho, aby som bol kúpený lobby, ktorá bojuje za herne. Ja, mňa títo ľudia
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nezaujímajú a tento názor mám nezávisle na ich záujmoch alebo nezáujmoch, môžu jako si
myslieť čo chcú. Hovorím z dôvodov, ktoré som uviedol a predovšetkým z dôvodu, že totálny
zákaz nás vracia do mentálnej éry americkej prohibície, ktorá ako vieme mala za následok rozvoj
zločinu v oblasti, ktorú chceli dobromyseľní ľudia a rozumní, inak nepochybne v podstate
návrhom, ľudia chrániť a riešiť. Nevyriešili ju. Vyrástlo nové, vážne odvetvie zločinu.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Palko, diskusný príspevok, nech sa páči.
Poslanec Mgr. Palko:
Ďakujem pekne. Ja by som len chcel pomerne stručne odlíšiť prípadný zákaz alkoholu od
gamblingu. Alkohol sa najčastejšie využíva na, pri oslavách. Proste keď Slovák oslavuje, tak si
vypije. Teda aspoň teda väčšina z nás. Samozrejme existujú aj veľmi negatívne dopady alkoholu,
ale keď porovnávame gambling a alkohol, tak nevidím žiadnu pozitívnu situáciu kedy by hazard,
ktorý by hazard mal. Proste hazard nemá pozitíva. Hazard je len deštrukcia. Ďakujem.
Starosta:
Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka na pána Palka? Ste sa prihlásili ešte skôr, ale
dobre, nech sa páči- Faktická na pána Palka.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A.ArtD.:
Skôr som sa prihlásila. Ale ja chcem len povedať, že tá korelácia medzi zákazom hazardu
a vznikom nelegálnych herní sa nepotvrdila. Napríklad na Žiškove, v Čechách, tam je najviac
legálnych herní a zároveň tam prekvitajú aj nelegálne herne. Čiže ten súvis, že keď zakážeme tak
potom to pôjde do podsvetia, ten tam skrátka neni. Na Žiškove je naj, jedna z naj, najväčšie
množstvo legálnych herní a zároveň tam prekvitajú aj nelegálne herne. Čiže či tu budeme mať
nelegálne herne alebo nie, uhm, je úplne nezávislé na tom či ten hazard sa v niektorých obciach,
mestách alebo Bratislave zakáže.
Starosta:
Pán poslanec Holčík, faktická poznámka.
Poslanec PhDr. Holčík:
Ďakujem pekne. Páni kolegovia, keď predkladali tento materiál, mali určite dobrý úmysel.
Ale musím upozorniť, že Karl Marx opísal od doktora Luthera jednu vetu: „Cesta do pekla je
vydláždená dobrými úmyslami“.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová, faktická poznámka na pána Palka.
Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
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Ďakujem. Ja som len chcela pripomenúť, čo sa týka liečenia alkoholizmu a gamblingu. Ja
som si dala vytiahnuť údaje od pána Okrúhlicu, riaditeľa vlastne proti odvykacieho ústavu
a hovoril mi, že liečenie alkoholikov je tisíc násobne, je ich viac než gamblerov. Čiže naozaj nedá
sa to porovnávať. Či teda gambleri sa nechcú liečiť, ale naozaj, alkoholizmus je v spoločnosti je
ich oveľa, oveľa, tisíc krát viac ako gamblerov.
Samozrejme to neznamená, že ja som za to, aby boli herne v každej kaviarni, každej krčme.
Herne určite nie. Myslím si, že kasína to majú lepšie zariadené, pretože za prvé tam musíte dávať
preukaz, musíte tam dať občiansky preukaz. Častokrát som videla naozaj v podnikoch, keď si
ľudia vypili, ako sme tu hovorili o tom, že Slovák má ten alkohol nejak pri sebe, tak ide búšiť do
toho automatu až kým neprehrá úplne posledné peniaze. Takže určite herne nie, ale o kasínach by
som uvažovala.
Starosta:
Pán poslanec Osuský, faktická poznámka na pána Palka.
Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
Ďakujem pekne, ja už len ako posledný dovetok by som povedal jedno. Ak sa teraz urobí
alebo sa konali kroky, ktoré by obmedzovali napríklad príjemcom sociálnych dávok hrať na
základe evidencie údajov osobných a tak ďalej, teda, že v tom prípade ak by sa nevykonala
kontrola osoby hrajúcej, tak je, by som povedal, trestne stíhateľný vlastník herne. Tak podotýkam,
že v undergroundovom hraní je to porušovanie absolútne, pretože je to nelicencované bez
odvodov a tak ďalej a tak ďalej. A tam je potom jasná možnosť represie. To znamená, ak má
niekto ilegálnu dielňu, pálenicu, á, herňu, pálenicu a tak ďalej je absolútne zákonné právo vraziť
tam a konať na základe trestného práva. Ak máme legálne kontrolované herne kde môžeme
kontrolovať napríklad príjemcov sociálnych dávok, myslím, že nezanedbateľná časť z populácie
ohrozenej gamblingom spadá práve do tejto kategórie a my ju vlastne týmto spôsobom, na rozdiel
od ilegality, môžeme riešiť.
Starosta:
Ďakujem pekne. Poprosím dodržiavajme limity. Pán poslanec Kollár, faktická poznámka na
pána Palka.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ja by som len chcel zvýrazniť rozdiel medzi gamblingom a alkoholom je v tom, že ten
alkoholik prepíja svoje peniaze a pije dotiaľ, dokiaľ má peniaze. Kdežto ten gambling má ďaleko
širšiu súvislosť na ďalšiu rodinu. Ten človek si je schopný brať pôžičky, zadlžovať sa, ísť
o exekúcií. Prehrá majetok celej rodiny a skrátka má to ďaleko, ďalekosiahle väčšie dôsledky
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a preto si myslím, že tá pomoc tej spoločnosti by mala byť ďaleko aktívnejšia v tom represívnom
konaní. Verím, že všetci poslanci podporia tento návrh.
Starosta:
Ďakujem pekne, dámy a páni. Dovoľte, aby som teda ako jeden z tých, ktorí pred 2 rokmi
inicioval petíciu za úplný zákaz hazardu na území Bratislavy objasnil prečo úplný zákaz. Treba sa
vrátiť do roku 2015 keď tu platil zákon, ktorý umožňoval buď zakázať všetko alebo nič. Tento
zákon dával podmienku, že ak chcú obce zakázať hazard na svojom území, musí tomu
predchádzať petícia, ktorú musí podpísať 30 % obyvateľov toho mesta. Túto absurdnú požiadavku
schválila Národná rada v roku 2012 a zhodou okolností za ňu hlasovali aj poslanci, pán poslanec
Osuský a pani poslankyňa Nicholsonová. Myslím si, že táto obštrukcia bola nezmyselná, pretože
zobrala obciam právo slobodne regulovať hazard na svojom území. Ukazovalo sa, že takáto
podmienka je nesplniteľná. Všetko tomu nasvedčovalo. Tá petícia, naozaj, sa od začiatku potýkala
s tým, že bolo problém zozbierať tie podpisy. Ale čo sa nestalo, parlamentné voľby v roku 2016
aktivizovali Bratislavčanov natoľko, že túto petíciu vo veľkom podpísali. Čo chcem povedať, že
keď sme túto petíciu spúšťali, nemali sme inú možnosť. Buď zakázať všetko alebo nezakázať nič.
Takže prosím ako nie je to o tom, že by niekto, toto bol jednoducho zákon takto nastavený.
A v dnešnej situácii, primátor mesta a poslanci mestskí mu to schválili. Mu akceptovali petíciu,
zobrali ju na vedomie a odporučili primátorovi aby pripravil návrh VZNka o úplnom zákaze.
Takže ak dnes niekto spochybňuje, že chce regulovať, obávam sa, že bolo by namieste aby
Národná rada prijala novelu zákona, ktorá by odstránila tieto umelé prekážky v podobe petícií, či
už 30 % obyvateľov alebo 15 % obyvateľov, aby dala obciam plnú kompetenciu regulovať
hazardné hry a kasína na svojom území. Toto by bolo myslím si, že čisté riešenie a jednoducho aj
demokratické. Lebo máme tu nejaký zákon o petíciách a to, že tento Zákon o hazarde narába
s petíciou a podmieňuje petíciou zákaz alebo už dnes reguláciu hazardu, od decembra 2016, tak to
je vec, ktorá je podľa názoru niektorých právnikov v rozpore s legislatívou, v rozpore s ústavou.
Takže len na vysvetlenie, že prečo je tu táto..
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
To bola druhá cesta. Prvá cesta bolo spraviť tú petíciu. Ísť v súlade so zákonom, ktorý
jednoducho bol schválený a platný.
Pán poslanec Vagač, nech sa páči, faktická poznámka.
Poslanec Ing. Vagač:
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Pán starosta, ďakujem pekne za takéto slovo. Nevedel som, že to bolo tak, až tak.
A v podstate z toho pohľadu čo hovoríte, jediná základná cesta je táto a z tohto pohľadu musím
povedať, že som trošku sklamaný príspevkom pána Osuského, lebo ak on teraz kritizuje, že ten
zákon je takto postavený a on zaňho hlasoval, tak je, minimálne by mal vysvetliť, že prečo. Lebo
ak dal túto jedinú možnosť, že sa to dá urobiť len 30 % petíciou a zákaz úplného hazardu, no však
teda bol za to. Takže to by ma celkom zaujímalo ako to myslel. Lebo teraz hovoril, že teda to
nebolo dobré a nejak ináč to riešiť. No nič! Schválili ste taký zákon a iná cesta nie je! Čiže ak
chceme regulovať, tak ste mali zahlasovať za iný zákon, aby to bolo na miestnej časti a mohli sme
to robiť presne možná selektívne, že pri kasínach áno a pri herniach nie a tak ďalej. Ďakujem.
Starosta:
Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Žiaľ áno, je to tak, že obce si nemôžu regulovať, ani mestská časť, hazard na svojom území.
A žiaľ je to tak, že tento, za tento zákon hlasovali hlavne poslanci vládnej koalície, ktorí ho aj
predkladali. Posledne sme sa snažili tento zákon zmeniť, odstrániť petíciu, ktorá je absurdná lebo
nie je predsa možné, aby petícia, aby rozhodovanie miestneho mestského zastupiteľstva bolo
podmienené s tým, že sa musí k niečomu vyzbierať petícia. Poslanci SMERu, MOSTu, SNS toto
odmietli, takže.. áno, je to tak.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ďuriš Nicholsonová, faktická poznámka.
Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová:
Áno, ďakujem pekne. Je pravda, že nie všetky zákony, ktoré vychádzajú z Národnej rady sa
vydaria, to je pravda. Niekedy nám aplikačná prax ukáže, že jednoducho sme nehlasovali správne.
To ale nemení nič na veci, že v ten deň toho hlasovania sme naozaj robili to, čo sme považovali za
správne. Ja chcem upozorniť na jednu vec. Že to, že sme to podmienili petíciou, tam bol dôvod.
Pretože my máme v niektorých mestských častiach, obciach veľmi malé zastupiteľstvá, ktoré by
mali schvaľovať zákaz herní a zákaz gamblingu a neviem čoho ešte všetkého. A ja vám poviem,
že ak by sme to nechali výlučne na nich, tak potom si neviem predstaviť toho, kto by nenechal
uplatiť a kto by dokázal odolávať tlaku toho, koho ide zakázať! Tam ten tlak tých herní a tých
majiteľov tých herní by bol extrémne veľký a to sa týka najmä obcí na východnom Slovensku.
Bratislava, na to si musíme zvyknúť, nie je pupok sveta. My ako zákonodarcovia musíme mať na
zreteli nie mestskú časť ako je Bratislava-Staré Mesto, tam by som nemala pochybnosti. Ale my
musíme mať na zreteli aj to, ako sa s tým vysporiadajú malé obce napríklad na východnom
Slovensku, ktoré doslova žijú z toho, že majú vo svojej obci tú herňu.
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Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Osuský, faktická poznámka nech sa páči.
Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
Chcel by som podporiť jednoducho pravdivosť toho čo hovorila Lucia Nicholsonová. Je to
tak, že v tej obci kde skutočne je ohrozená nezanedbateľná časť sociálne slabých ľudí je 7 – 6
členné zastupiteľstvo. Vieme si hladko predstaviť aké páky by sa dali na 6 jednoduchých,
prostých, možno aj slušných zastupiteľov použiť a v tomto zmysle je iste podiel rozvrátených
rodín v Bratislave na Starom Meste na tisíc obyvateľov podstatne iný. Vtedy to bol krok, ktorý
smeroval k riešeniu istej, istého problému. Ja osobne som tiež zástanca toho, že zastupiteľstvá
majú mať právomoc konať samé od seba, bez petície. Čo to je, len ešte raz hovorím, potom by
zastupiteľstvá mohli absolútne rovnako hlasovaním zakázať predaj alkoholu na svojom území
absolútne. Absolútne! Od Tesca až po posledný špecializovaný obchod s alkoholom.
Starosta:
Pán poslanec Domorák, nech sa páči.
Poslanec Domorák:
Sám o sebe úplný, úplný zákaz nič nerieši. Ale tým pádom, že sme bez kompetencií a sme
takto dotlačení „buď – alebo“ je dobré vyvolať aspoň nejaký tlak, nejakú diskusiu. A je dobré aby
sa o tom rozprávalo. A ja verím, že tento zákon znova príde do toho parlamentu a zmení sa to
v prospech toho, čo tu bolo povedané. Mám teraz schizofréniu ako hlasovať, pretože na jednej
strane chcem podporiť, aby to obmedzenie prišlo, ale zase viem, uvedomujem si, že ak stlačím
áno je to úplný zákaz. Ja za úplný zákaz nie som. Ale chcem aby tá diskusia bola. Pravdepodobne
zahlasujem za, aj keď nie som úplne stotožnený s tým, že jednoznačne chcem úplný zákaz. Ale
chcem aby tá diskusia bola a chcem aby sme sa tým zaoberali. A žiaľbohu, v mojom živote som
stretol ľudí, ktorí boli závislí aj od takéhoto gamblingu a bolo to podstatne horšie ako tá závislosť
na tom alkohole. Hoci teda bolo tu spomínané a viem, že nielen celoslovenské ale celosvetové
čísla sú, že alkohol je najväčšia metla ľudstva, že najvyššie percento ľudí je závislých práve na
tejto droge, uvedomujem si to. Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Palko, faktická na pána Domoráka.
Poslanec Mgr. Palko:
Ďakujem. No, Miloš, ak Ti to trochu uľahčí Tvoje rozhodovanie, tak podľa môjho názoru ak
mestské zastupiteľstvo posunie hazard do bodu nula, tak z toho bodu nula sa určite bude ľahšie
regulovať ďalej pretože ani ja nie som proti tomu aby bolo proste v nejakých pár hoteloch zopár
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kasín, ktoré si to ustrážia. Ale z toho bodu nula sa to bude rozhodne ľahšie regulovať ako zo
stavu, ktorý je tu dnes.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Bučko, faktická poznámka.
Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
Áno, chcem tiež povedať to, že tu máme my dočinenia s tým, že tento dobre myslený zákon,
ktorý aj páni poslanci teraz obhajovali nakoniec donútil tých ľudí, aby sa zaktivizovali a podpísali
niečo. Čiže to bola obrovská občianska aktivizácia. A tento mravný imperatív sa jednoducho nedá
obísť. Takže treba ho jednoducho vypočuť a dať ho na stôl.
Starosta:
Pán poslanec Vagač, diskusný príspevok, nech sa páči.
Poslanec Ing. Vagač:
Ďakujem. Pevne verím, pán Osuský, že ste zástanca zastupiteľskej demokracie, tak Vás
poznám a preto, preto zdôrazňujem, že týmto zákonom ste zobrali možnosť zastupiteľstvu tých
miest a obcí si túto vec regulovať a to považujem za veľmi zle toho zákonu.
A ak som dobre rozumel pani Nicholsonovú tak hovorila o tom, že mnohé dediny alebo
obce majú z toho nejaký nezanedbateľný príjem, akože z hazardu. Tak práve preto som proti
tomu, aby takáto vec bola, aby z toho žila obec, za to, že to ruinuje sociálne tie rodiny. A skutočne
môžem povedať, že stretol som viac deštruované rodiny z hazardu ako z alkoholu. Ale možno sa
pohybujem v nejakej takej inej sociálnej skupine a neviem to tak povedať explicitne ako to
hovorila pani Oráčová, ak to má zistené. Ale proste skutočne tie rodiny sú zadlžené, bez majetku,
bez bytov. To sú tak ťažké stavy. A ten zákon proste neumožňuje iné spraviť občanom len to, čo
spravil a vďaka tým, ktorí boli ochotní pri voľbách stáť pri tých volebných miestnostiach
a zbierať petície.. Lebo 30 %, dať takú podmienku zastupiteľskej demokracie, dať 30 % ináč
a odobrať si vlastne právomoci toho, čo považujeme za demokratické a vás ako poslanci Národnej
rady aj miestneho zastupiteľstva, že to sa mi teda nejavilo ani vtedy ani dnes, žiadna cesta. To je
tá, skôr tá cesta do pekla ako to hovoril pán Holčík. Čiže to bol ten úmysel, ktorý išiel do pekla.
Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Ono naozaj je jednoduchšie prehrať dom ako ho prepiť. Prepiť dom to už
naozaj musí teda... Pán poslanec Domorák, faktická poznámka.
Poslanec Domorák:
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...svojich kolegov, ktorí hlasovali vtedy v tom parlamente. Ja si myslím, že hlasovali s tým
najlepším úmyslom a ja si nemyslím, že hlasovali zle. Prax ukázala, že možnože to potrebuje
nejaké úpravy ale za toto by som ich naozaj nekritizoval a nepoukazoval na to takýmto spôsobom.
Starosta:
Pani poslankyňa Ďuriš Nicholsonová, faktická poznámka na pána Vagača.
Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová:
Na pána Vagača. No ak z toho tá obec žije, tak je veľmi ťažké si predstaviť to
zastupiteľstvo, ktoré jednoducho vyženie tú herňu z obce. To je skutočne veľmi ťažké a aj tí, čo
by mali nejaký morálny „průjem“ v sebe, ak to tak mám vulgárne povedať, tak si myslím, že ten
majiteľ tej herne sa o to veľmi rád postará. Pretože tie tlaky sú skutočne extréme silné. Je vidieť,
že málokedy vystrčíte nohy, podľa mňa z Bratislavy a zájdete napríklad na Spiš. Choďte tam
prosím vás pekne a porozprávajte sa tam aj so starostami. Ako toto bolo naozaj prijímané
s najlepším vedomím a svedomím. Ale ako som povedala, často krát sa stane že Národnú radu
opustia aj nie dokonalý zákon. A toto môže byť jeden z tých prípadov. Ale odmietam tu teraz
nejaké obviňovanie a ukazovanie prstom ako to začal robiť starosta na nás dvoch, pretože my
máme pádne argumenty na to, prečo sme hlasovali tak ako sme hlasovali! A ďalšia vec je, to čo
vy hovoríte, aj Vy pán starosta, že pregamblujete dom a neprepijete, prosím Vás, veď sa
porozprávajte s odborníkmi. Ten gambling a alkoholizmus ide ruka v ruke! Ten kto gambluje, pije
ale neplatí to naopak! Ten kto pije nemusí gamblovať.
Starosta:
Pani poslankyňa, rozhodne nechcem na nikoho ukazovať prstom, len som chcel ozrejmiť tú
anabázu ako to celé vzniklo, že prečo je tu...
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
.Ale predtým nebolo nič.. Potom bolo...
Starosta:
Pán poslanec, bolo. Bolo! Obce mohli regulovať. A táto právomoc sa obciam zobrala práve.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Áno samozrejme mohli. Mohli.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Ale ako toto, toto nie je téma, toto nie je téma, téma ... Pán poslanec..
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Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Ja som to nenavrhol. Pán poslanec Palko to navrhol.
Niekto:
Ale Ty ako..( ďalej nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Áno. Áno. V roku 2012.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Pán poslanec Kollár, faktická poznámka nech sa páči.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Veľmi krátko. Pani Nicholsonová, bol by som rád, keby ste neboli bývali povedali ani slovo
ako to, ako to, že ste znovu obhajovali to, že niektoré obce žijú z gamblingu. To je hyenizmus, to
nie je dobrý úmysel. Ďakujem.
Starosta:
Pán poslanec Holčík, diskusný príspevok nech sa páči.
Poslanec PhDr. Holčík:
Navrhujem ukončiť diskusiu.
Starosta:
Ja si myslím, že diskusia sa skončila, takže.. Nikto sa neprihlásil ďalší.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Nikto sa nehlási. Takže končím diskusiu keďže sa nikto nehlási. Neviem, má význam
hlasovať o tomto procedurálnom návrhu? Zrejme nie. Takže končím diskusiu a prosím návrhovú
komisiu o návrh uznesenia.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo miestnej časti Bratislava-Staré Mesto vyzýva poslancov
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy, aby prijali uznesenie
úplne zakazujúce hazard na území mesta Bratislavy.
Starosta:
Ďakujem pekne. Dámy a páni, prosím prezentujte sa.
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/Prezentácia/
Starosta:
A hlasujte prosím!
/Hlasovanie/
Starosta:
Ďakujem pekne. Konštatujem za hlasovalo 15 poslancov, 7 sa zdržali, nikto nebol proti.
Takže konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený. Poďme k bodu č.3
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
č. .../2017 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto

Starosta:
Návrh VZN o spôsobe, pán poslanec, o spôsobe núdzového zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd. Poprosím pani Ligasovú o úvodné slovo.
JUDr. Ligasová, PhD., referát správnych konaní:
Pán starosta, ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci a ďalší
prítomní. Tak ako bolo uvedené predmetom rokovania je Návrh o spôsobe núdzového
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. My sme sa rozhodli predložiť tento bod na
rokovanie miestneho zastupiteľstva z toho dôvodu, že mestská časť má v zmysle zákona
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a v nadväznosti na Štatút túto normotvornú
právomoc a teda nielen právo ale aj povinnosť prijať reguláciu v tejto oblasti. Tento návrh
všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný na príslušných odborných komisiách a takisto
Miestna rada odporučila tento materiál na prerokovanie. V pripomienkovom konaní neboli
vznesené žiadne pripomienky. To je z mojej strany všetko zatiaľ, ďakujem pekne.
Starosta:
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Prosím môžte sa prihlásiť kto chce diskutovať.
Nikto nechce diskutovať, takže končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh
uznesenia.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme
o uznesení tak ako ho máme predložené.
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Starosta:
Ďakujem pekne. Prosím, dámy a páni, prezentujte sa.
/Prezentácia/
Starosta:
A hlasujte prosím!
/Hlasovanie/
Starosta:
Ďakujem pekne. Konštatujem, že za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci, v počte 20,
návrh VZN bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Bod č.4.
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
č. .../2017 o umiestňovaní volebných plagátov
Starosta:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o umiestňovaní volebných plagátov.
Poprosím, úvodné slovo, pána prednostu, Jesenského.
JUDr. Jesenský, prednosta:
Dobrý deň. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o umiestňovaní volebných plagátov bol
spracovaný vzhľadom na zmenu okolností, najmä čo do zmeny právnej úpravy. Návrh vychádza
zo súčasnosti platnej právnej úpravy a zo všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto č. 7/2014. Navrhované znenie VZN nemá zásadný organizačný dosah.
Zmeny sa týkajú doplnenia povinností pre kandidujúci subjekt a tiež štylistických úprav.
Navrhované znenie VZN nemá vplyv na rozpočet mestskej časti Staré Mesto. V rámci
pripomienkového konania neboli vznesené žiadne pripomienky, tento materiál bol prerokovaný aj
v komisiách. Ďakujem pekne.
Starosta:
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, k tomuto bodu č. 4.
Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto hlasujme prosím
o materiáli tak ako ho máme predložený.
Starosta:
Prosím, prezentujte sa.
/Prezentácia/
22

Starosta:
A hlasujte prosím!
/Hlasovanie/
Starosta:
Konštatujem, že za návrh nariadenia hlasovali všetci prítomní poslanci, 20 poslancov za,
návrh bol schválený. Bod č.5.
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
č. ..../2017, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto č. 13/2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní
elektronických služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Starosta:
Návrh nariadenia mestskej časti, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie o
elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej časti.
Poprosím opäť, nebola tam žiadna pripomienka v rámci pripomienkového konania, pána
prednostu o úvodné slovo.
JUDr. Peter Jesenský, prednosta:
Ďakujem pekne. Návrh všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa zrušuje všeobecne
záväzné nariadenie mestskej časti č. 13/2013 o elektronickej komunikácii a poskytovaní
elektronických služieb bol spracovaný v kontexte platnej legislatívy úpravy výkonu verejnej moci
elektronicky. Ide o to, že dňom 1. novembra 2016 začalo platiť všeobecná povinnosť vykonávať
verejnú moc elektronicky a teda v súčasnosti je pre mestskú časť neopodstatnené udržiavať
súbežne dva informačné systémy s identickým zameraním pre podporu výkonu verejnej moci
elektronicky s elektronickou komunikáciou. Nakoľko v súčasnosti už naďalej nie je potrebné
úprava danej oblasti osobitným nariadením mestskej časti, predkladateľ navrhuje miestnemu
úradu, miestnemu zastupiteľstvu schváliť zrušenie VZN č. 13/2013.
Starosta:
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k bodu č. 5.
Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďakujem. Nakoľko sme nedostali žiaden pozmeňujúci návrh, hlasujme prosím o materiáli
tak ako je predložený.
Starosta:
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Prosím, prezentujte sa.
/Prezentácia/
Starosta:
A hlasujte prosím!
/Hlasovanie/
Starosta:
Ďakujem. Konštatujem, že za návrh nariadenia hlasovali všetci prítomní poslanci. 21
poslancov hlasovalo za, návrh bol schválený. Bod č.6.
6. Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám
Starosta:
Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám. Poprosím
o úvodné slovo pani poslankyňu Uličnú, ako jednu z predkladateliek tohto návrhu. Som rád, že na
tomto návrhu sa podieľal aj miestny úrad, sociálne oddelenie. Nech sa páči.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Ďakujem pán starosta za slovo. Takže milí kolegovia, poslanci, poslankyne. Dovoľujem si
s pani kolegyňou, doktorkou Ležovičovou a ako povedal aj pán starosta, aj v spolupráci s naším
sociálnym oddelením predložiť tento návrh Zásad poskytovania finančného príspevku
mnohodetným rodinám. Prijatie komunitného plánu sociálnych služieb, ktoré prijala mestská časť
v roku 2016, jednoznačne deklarovala záujem pomoci rodinám s deťmi. Mestská časť svojimi
prijatými zásadami, keď už poskytuje jednorazový finančný príspevok pri narodení každého
malého staromestského dieťatka, deklaruje, týmto by deklarovala ďalšiu účinnú snahu pomoci
rodinám. Tento návrh však vychádza z toho, že je definovaná mnohodetná rodina ako rodina so
štyrmi a viacerými deťmi. Pomoc je konkrétna, je vyslovene podmienená tým, že každé to dieťa
musí chodiť do školy či už na základnú, strednú a povedzme aj vysokú a je to na podporu
mimoškolskej činnosti. To znamená, že podporujeme či už aktivity zamerané na nejaký športový
rozvoj dieťaťa, umeleckú činnosť, jazykové kurzy. Čiže všetky tieto aktivity nejakým spôsobom
chceme poňať a pomôcť ako týmto rodinám. Zároveň si dovolím povedať, že prijatím tohto
návrhu mestská časť ako jediná zo 17-tich mestských častí by sa zaviazala takouto účinnou
formou pomoci mnohodetným rodinám a preto vás prosím o podporu tohto návrhu. Ďakujem.
Starosta:
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Ďakujem pekne. Áno, mestská časť bude prvá pretože robí to len Magistrát, hlavné mesto,
na úrovni Bratislavy a žiadna iná mestská časť. Je to kompetencia obce, ako mesta. Pani
poslankyňa Remišová, faktická poznámka.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Ďakujem pekne kolegyniam, aj mestskej časti, že spolupracovali na tomto návrhu a myslím
si, že je veľmi užitočný. Zase tých rodín nie je tak veľmi veľa, čiže nebude to mať nejaký
obrovský dopad na rozpočet mestskej časti. A vieme veľmi dobre, že riziko chudoby, podľa
správy o sociálnej situácii obyvateľstva, je najväčšie práve pre mnohopočetné dediny, é, rodiny.
A najväčšie je práve do tretieho roku života kedy vlastne jeden príjem vypadáva a jeden rodič
prestáva pracovať. Čiže tieto rodiny sú na Slovensku najviac ohrozené chudobou. Preto tento
návrh, ktorý aspoň trochu pomôže zmierniť situáciu mnohodetných rodín veľmi vítam a ďakujem
za jeho prípravu. Pardon, návrh prešiel sociálnou komisiou a získal podporu.
Starosta:
Ďakujem pekne pani poslankyňa. Pán poslanec Vagač, diskusný príspevok, nech sa páči.
Poslanec Ing. Vagač:
Ďakujem. Samozrejme, že oceňujem takýto prístup, ale rád by som k tomu povedal pár slov.
Tak ako som to hovoril pri tom príspevku pri narodení dieťaťa, tak aj teraz. Ja som skôr za
adresnú podporu. Totiž sú rodiny, neviem si predstaviť, že prečo len štvorčlenné rodiny musia byť
chudobné lebo sú, poznám vo svojom okolí 4 a 5-členné rodiny, ktoré sú skutočne akože jak sa
povie „za vodou“ a nepotrebujú. A poznám rodiny 2-členné, kde odišiel otec a ostala matka
s dvoma deťmi a potáca sa skutočne na úrovni nie že životného minima, ale vôbec prežitia. Čiže
ja by som teda, takáto podpora je podľa mňa veľmi fajn ale pýtam sa, že prečo to musíme dávať
len viacčlenným rodinám? Prečo to nedávame adresne rodinám, ktoré sú v sociálnej núdzi? Alebo
lebo to môže byť aj dvojčlenná rodina kde je matka samoplatca toho celého, takže.. Alebo tie 4členné rodiny. Skutočne poznám bohatých ľudí, ktorí keď si uvedomíte, že si to dajú proste každé
dieťa po stovke, majú 400 euro. Čiže aj v tomto prípade by som bol o tú kontrolu tej sociálnej
situácie alebo proste tú adresnosť. Tak ako som hovoril tú adresnosť pri tých novonarodených, aj
pri týchto. Lebo o čo lepšie žije alebo horšie, že matka, ktorú, kde odišiel otec a zostali tam dve
deti a nemôžu chodiť na ZUŠ-ku alebo tak ďalej. Čiže v tomto smere, bol by som rád keby sa toto
nejakým spôsobom vylepšilo. Nie som proti takýmto podporám, lebo však je to dobrá myšlienka,
ale robiť tieto myšlienky ako plošne sa mi zdá nie celkom triafanie do čierneho, aj keď tá
myšlienka môže byť užitočná. Ďakujem.
Starosta:
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Pán poslanec, môžem Vás ubezpečiť, že rodiny, ktoré majú, ktoré sú sociálne odkázané,
dostávajú iné dávky, či už od štátu a od mestskej časti. To je iný systém sociálnej pomoci. Môžem
vás ubezpečiť, že nie všetky narodené deti, ktoré sa narodia v Starom Meste alebo ich rodičia
požiadajú o príspevok pri narodení dieťaťa. Naozaj sú to len tí, ktorí jednoducho ten príspevok
potrebujú alebo ktorým jednoducho by sa zišiel. Takže nie je to plošné. Je to.. ak by ste chceli,
alebo neviem k čomu to smeruje tento Váš návrh alebo táto Vaša úvaha, že ak by tam malo byť
nejaké preverovanie a nejaká zbytočná byrokracia, to by nefungovalo. Toto je nastavené
vyslovene na tom, že kto spĺňa nejaké základné kritérium a tam to naozaj nechajme na tých
ľuďoch. Myslím, že každý z nich sám za seba požiada, že či teda je odkázaný alebo či teda táto
pomoc by mu pomohla alebo nie. Takže nie je to plošné, ak hovoríme o príspevku pri narodení
dieťaťa a verím, že ani toto, v tomto prípade nebude to plošné. Naopak. Je to adresné a tí, ktorí sa
cítia, že by túto pomoc potrebovali, tak tí o ňu požiadajú. Myslím si, že tí, ktorí ju nepotrebujú,
tak tí o ňu žiadať nežiadajú v prípade narodených detí a v prípade mnohodetných rodín zrejme to
isté. Pani poslankyňa Remišová, nech sa páči, faktická poznámka.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A.ArtD.:
Práve som chcela kolegovi povedať, že ja v tomto návrhu práve vidím rozdiel napríklad
s tým príspevkom pri narodení dieťaťa. Že toto je návrh, ktorý nerieši situáciu plošne, ale hovorí,
že dáme to tým mnohopočetným dedinám, ktoré majú 4 deti a viac. Jednak je to fakt, že tie rodiny
sú v najťažšej sociálnej situácii a nie že medzi rodinami – medzi všetkými obyvateľmi na
Slovensku. To je fakt. Najviac sú rizikom chudoby ohrozené mnohopočetné rodiny. To je fakt.
Čiže ja viem, že sú aj mnohopočetné rodiny, ktoré majú dostatok a zase sú jednočlenné rodiny,
ktoré sú vo veľkej chudobe. A tak ako povedal starosta, tam ten sociálny systém dávok existuje.
Ale mnohopočetné rodina kde sú napríklad 4 deti, ktoré sú väčšie ako 3 roky tak poberajú
v podstate 20,40,60,80 euro na tie štyri vo forme rodinných prídavkov a naozaj ak majú žiť
v Bratislave, ktorá je jedna z najdrahších, proste je to najdrahšie mesto na Slovensku, tak ten ich
život môže byť skutočne ťažký. Preto toto práve si myslím, že je to adresný návrh.
Starosta:
A najkrajšie. Pani Uličná, nech sa páči. Faktická poznámka.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Ja sa pripájam ku kolegyni Veroniky Remišovej, ktorá to povedala. Keď dávame ako návrh
Zásad príspevku mnohodetným rodinám, tak si musíme bohužiaľ zadefinovať čo je tá
mnohodetná rodina. Čiže mnohodetná rodina s jedným dieťaťom, asi by sme došli k nejakému
logickému nezmyslu. Presne ako to už bolo povedané, Veronika Remišová to už spomínala.
Jednoznačne rizikom chudoby sú najviac ohrozené rodiny s mnoho, s viacpočetnými deťmi. Nie
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seniori, nie iné skupiny. Práve tieto skupiny. A myslím si, že na rozdiel od toho príspevku kde sa
prispieva pre všetky malé staromestské detičky, tak tento je ďaleko adresnejší. Lebo je
podmienený, že dieťa musí chodiť do školy. Buď sa mu preplácajú nejaké krúžky, buď sa mu
prepláca nejaká športová činnosť, jazykové vzdelávanie. Čiže myslím si, že všetko sú to
zmysluplné činnosti; čiže si myslím, že tento materiál ako taký možno nie je dokonalý, ale je
účinný a bude adresný aj vo forme pomoci.
Starosta:
Pán poslanec Domorák, faktická poznámka, nech sa páči.
Poslanec Domorák:
Ďakujem. Keby tento bod bol plošného charakteru, tak by asi nebol podporený poslancami
v Starom Meste. Je dobré, že je to adresné. Bude sa to adresne, ako bolo spomínané, rozlišovať.
A povedzme si aj tu v Bratislave sa stenčuje tá stredná vrstva, pretože tie nároky sú stále silnejšie
a silnejšie. A bohužiaľ tie dane stále stúpajú, takže tie rodiny sa dostávajú do situácií, ktoré sú
stále postupne horšie a horšie. Takže ja dúfam, že toto je aspoň malá pomoc a verím, že
v budúcnosti tie dane a odvody pôjdu dole a všeobecne to bude prospešnejšie pre všetkých.
Ďakujem.
Starosta:
Dúfajme. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová.
Poslankyňa PaedDr. Oráčová,PhD.:
Ďakujem. Ja sa chcem poďakovať predkladateľkám za tento materiál, pretože každá pomoc
je vítaná. A zároveň Maťo, určite máš pravdu všetko čo hovoríš, že naozaj sú na tom zle aj matky
samoživiteľky, poznám ich osobne viacero, je to fakt. Takže sa Ti ponúkam, ak máš záujem
vypracovať takýto materiál, tak ti veľmi rada pomôžem.
Starosta:
Tu sú aj rozvedené? Samoživiteľky? Pán poslanec Kollár, faktická poznámka.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ja by som len chcel povedať, že najlepšie opatrenie by bolo keby sme nemuseli prijímať
žiadne opatrenie. Ale ak si uvedomíme, že 70 % obyvateľov tejto krajiny má nižší príjem ako 600
euro a že nožnice príjmov obyvateľov sa stále rozširujú, nie v prospech slabých, ale v prospech
bohatých a rastie stále viac a viac chudobných ľudí. A to neprispieva k sociálnemu zmieru nielen
v rámci našej republiky ale celosvetovo. A preto si myslím, že ak prijímame toto opatrenie je to
akt nielen dobrej vôle ale aj spolupatričnosti s tými, ktorí to potrebujú a v plnej šírke to
podporujem. Ďakujem.
Starosta:
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Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči. Diskusný príspevok.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ďakujem. Ako keby som bola tušila, že takáto diskusia vzíde. Ja mám rada čísla. Vďaka aj
sociálnemu oddeleniu a nášmu komunitnému plánu kde máme presne tabuľku určenú za rok 2015,
kde máme, nebudem hovoriť jedno a dve deti lebo tam je 2.000, 1.000. Tri deti 278, 4 deti 37
detí..
Starosta:
Rodín.
Niekto:
Rodín.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Aha! Pardon, 37 rodín. 5 detí 5 rodín, 6 detí 4 rodiny a 7 detí 1 rodina. Čiže rapídne tu vidno
ako tie čísla klesajú. Ale fakty za minulý rok. Počet novonarodených detí v Starom Meste za
minulý rok bolo 493, čo ma veľmi potešilo lebo keď som takéto číslo zháňala asi pred 8 alebo 9
rokmi, bolo ich 200. Čiže pribudli nám deti minulý rok. Minulý, predminulý bolo 400, teraz je
493. Aby ste vedeli, z týchto 493 za 10 mesiacov odkedy, za 9 mesiacov, odkedy sa dáva
príspevok, stovka, si požiadalo len 132 rodín. To znamená, že naozaj je to ten, kto to potrebuje.
Ten, komu tá stovka chýba a kto si ju váži. Nie je to automatická dávka, treba si ju požiadať.
Takisto vidno rozdiel, odovzdané prívesky na slávnostný zápis, 92. Čiže kto si to váži, komu sa to
cení, ten si požiada a príde. Dostane ten prívesok len to dieťa a tým rodičom, ktorí tam konkrétne
prídu. Čiže toto sú čísla, ktoré nám hovoria, že týchto detí, ja som ich spočítala, za rok 2015, bolo
204. Dokopy v tých 47 rodinách, o ktorých sa v podstate viac-menej jedná si dovolím tipovať, že
tak polovičky detí sa bude týkať. A je to tak adresné. Je to niečo navyše. Nie je to na oblečenie,
nie je to na jedlo. Je to na niečo, čo si kopa týchto rodín nemôže dovoliť. Na mimokrúžko.., mimo
školské alebo napríklad škôlka. Ja som teraz v rámci tohoto zistila, koľko aktivít sa robí v škôlke.
Výtvarný krúžok, tanečný krúžok, modelovanie, jazyky. No tieto rodiny na to nemajú. Stojí to
dosť peňazí, už aj v tých škôlkach, a tieto deti sú potom bokom. Takže keď im trošku môžme
pomôcť, tak budem rada keď to podporíte najmä tým, že naozaj to budú využívať tí, ktorí to
potrebujú. A tá suma bude vyplatená nie paušálne 100 euro krát 5 alebo krát 6 na rodinu, ale
presne na každé dieťa s priloženým dokladom o zaplatení príslušnej aktivity. Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne pani poslankyňa. Pani poslankyňa Párnická, faktická poznámka, nech sa
páči.
Poslankyňa Párnická:
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Ja ďakujem predkladateľkám a podporujem tento návrh pretože za prvé je podmienený tým,
že aj keď to bude mnohodetná rodina, aj budú chudobní, že je to podporené tým, že tie deti musia
chodiť riadne do školy a že tie financie pôjdu na tú mimoškolskú činnosť. Že je to viazané, hej?
Že teda nedá sa to žiadnym spôsobom zneužívať. Takže má to moju plnú podporu. Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Domorák, faktická poznámka.
Poslanec Domorák:
Ďakujem. Tie čísla, ktoré spomínala kolegyňa Halka Ležovičová boli zaujímavé. Vzniká tu,
keď sa chcem pozerať do budúcnosti, nová téma keď sa dostavajú všetky tie obydlia, ktoré sú
rozostavané plus tieto novonarodené deti, budeme potrebovať nové školské zariadenia, školy a
škôlky. Takže je potrebné sa už teraz zamýšľať, že ako to budeme riešiť o pár rokov. Ďakujem.
Starosta:
Pán poslanec, ďakujem za to, že ste to povedali. Treba povedať, že v tomto je problém,
ktorý nebol riešený niekoľko rokov.
Naopak, mestská časť za posledných 12 rokov prišla o 2 základné školy, jedna bola na
Lazaretskej, druhá bola na Jesenského. Žiadna nová škola nepribudla.
A pokiaľ ide o materské školy tak materské školy ubudli na Medenej ulici, na Kúpeľnej
ulici v minulých volebných obdobiach. Tento rok pribudla nám nová materská škola na
Brnianskej a rozšírená vlastne bude od septembra materská škola na Gorazdovej. My by sme ale
potrebovali rozšíriť kapacity materských škôl v tej dolnej časti mesta. Práve ako hovoríte nová
výstavba, ktorá tu je, Blumentál, Stein, Nová Mýtna, Čulenova, Panorama City, Zuckermandl, to
všetko sú obytné súbory. To všetko budú noví obyvatelia Starého Mesta a nebudú to
pravdepodobne seniori. Budú to mladí, mladé rodiny a budú mať deti a budú žiadať o priestory
v školách. Žiaľ, napríklad oblasť Nábrežia je spádová jediná škola základná, ktorá je
Grősslingová, ktorá nemá priestory na to aby mohla byť rozširovaná. Naopak, sme v situácii, že
v novom roku hrozí, že bude otvorená len jedna prvá trieda. Takže toto sú veci, ktoré už teraz
pociťujeme a bude to ešte horšie. Pán poslanec Vagač, faktická poznámka, nech sa páči.
Poslanec Ing. Vagač:
Ďakujem. Chcem ešte raz prízvukovať, som za podporu každého dieťaťa, ktoré to potrebuje,
zvlášť na mimoškolskú činnosť týmto spôsobom. Čiže gro návrhu považujem za výborný ale čo
považujem za nedostatok toho návrhu je, sa spýtam, a trojčlenná rodina nemá ten problém? Tam
to už, pri štvorčlennej to už majú a trojčlenná nemá alebo akým spôsobom? Proste hľadajme,
hľadajme ten spôsob ako to adresnejšie dať, nie plošne. Lebo ja vám poviem, že štvorčlenná
rodina, však to je 400 euro ročne, to sa už oplatí ísť. To nie je že adresné. No za 400 euro dodám
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doklady. A to použijem. 400 euro! A teraz, čiže toto by sa malo ako vylepšiť do toho návrhu, aby,
ja som za to, aby sa tie peniaze tým deťom dali. Ale nie tak, že to bude plošne. To je proste, ja
poznám trojčlenné rodiny, ktoré majú naozaj veľké problémy a tí už sú odrezaní, ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Ja len posledná vec, na pána starostu. Pri, či je možné dávať, v niektorých mestských
častiach napríklad k stavebnému povoleniu chcú aby developer vybudoval teda infraštruktúru, že
napríklad cestu alebo aj škôlku. Lebo to je fakt, sa tu buduje neúmerné množstvo nových bytov,
ale staromestské školy na to skrátka vôbec nie sú pripravené a tie peniaze niekde my budeme
musieť nájsť. Či je to možné, či sa nad tým uvažuje, aj takýmto spôsobom pristupovať
k developerom.
Starosta:
Stavebný úrad v zmysle stavebného zákona rozhoduje o stavebnom povolení ale záväzné
stanovisko k výstavbe dáva hlavné mesto. To znamená, že mestská časť v podstate len
zosumarizuje, alebo stavebný úrad len zosumarizuje všetky stanoviská, ktoré prichádzajú. Pokiaľ
sú všetky súhlasné, tak vlastne vydá stavebné povolenie. Mestská časť nemá páku na to, aby
určovala developerom a na akých pozemkoch. Mesto ani mestská časť nemá pozemky, na ktorých
by mohli byť postavené materské alebo základné školy. Všetky tie pozemky už sú súkromné.
A toto je jediný nástroj, ktorý na to bol, alebo v minulosti by mal byť je územný plán a respektíve
generál školstva, školský generál, ktorý prijíma mesto a ktorý bol prijímaný v roku 2014, ale
ktorý tieto veci neriešil. Toto sú jednoducho žiaľ veci, ktoré my nevieme ovplyvniť. Áno, mesto,
mestská časť bude mať teraz nový zdroj príjmov. Bude to poplatok za rozvoj, ktorý v podstate je
takýto nástroj. Lebo viete veľmi dobre, že niektoré obce určovali investorom čo majú spraviť
a potom starostovia skočili v cele predbežného zadržania, lebo jednoducho takýmto spôsobom
vynucovať od investorov voľačo sa nemá robiť. A z tohto poplatku za rozvoj je možné takéto veci
budovať, je to aj na školy, školské zariadenia. Ale v našom prípade ostáva problémom kde ich
stavať. My nemáme pozemky na to! Jediné čo môžeme, môžme rozširovať kapacity, to znamená
nadstavby, prístavby a tak ďalej. Toto je jediná šanca. Ale hovorím, ten poplatok za rozvoj a fond,
ktorý bol vytvorený sa zatiaľ neplní a ten bude možné podľa môjho názoru nejako zmysluplne
použiť až tak najskôr o 2 roky. O rok, možno o dva. V závislosti od toho koľko bude vydaných
právoplatných stavebných povolení.
Pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky, tak si dovolím ukončiť diskusiu, dámy a páni
a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
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Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďakujeme. Nakoľ...
Starosta:
Pardon! Prepáčte! Ospravedlňujem sa, bola tu požiadavka jedného občana vystúpiť. Ja sa
ospravedlňujem. Pán Jahelka, doktor Jahelka chce vystúpiť. Súhlasíte s tým? K tomuto bodu?
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Áno, k tomuto bodu. Ak súhlasíte tak poprosím, pán Jahelka, nech sa páči, poďte.
Niekto:
Ale mikrofón!
Starosta:
Mikrofón Vás poprosím.
Niekto:
Mikrofón.
Starosta:
Nech Vás máme nahratého. Je zapnuté, môžete hovoriť.
Dr. Jahelka, občan:
Krásny pekný dobrý deň vám prajem. Hlbočím sa k tomuto zastupiteľstvu. Som známy tým,
že od 10.decembra 1990 som nechýbal na žiadnom mestskom zastupiteľstve, občas prídem aj
sem. Pracoval som na mestskej časti Nové Mesto a kvôli tomu chcem vás pochváliť, odborných
pracovníkov, aj vás poslancov, že ste s týmto programom, ktorý ste dneska prijímali, pomôcť
ľuďom teda ktorí sú nazvime to v sociálnej núdzi, bolo treba im pomôcť. Dneska, v dneskajší deň,
na mestskej časti Nové Mesto 120 malých detí sa príde ukázať pánu starostovi a dostanú aj
finančnú podporu, už to dostávajú roky, sme to zabehli. Tak to som vám len chcel povedať, ste
vynikajúci poslanci v tej polohe, že sa pozeráte na veci sociálne lebo len poslanec samosprávy je
citlivejší ako sú aj ostatní. Chcel by som mimoriadne, vyslovene mimoriadne poďakovať pánu
poslancovi Dostálovi, lebo je vystúpenia v parlamente majú fazónu. Ja dosť často pozerám, ja,
pán poslanec naozaj vystupujete vysoko erudovane, hovoríte správne a idete do problému. Ja som
len to chcel poprosiť, že dneska mestské zastupiteľstvo rokuje aj zajtra. A zas pán primátor vyšiel
s ďalšou koncepciou riešenia reštitučných bytov, tie sú, asi 600 prípadov je ...
Starosta:
Pán Jahelka, ale držme sa tohto bodu..
Dr. Jahelka, občan:
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Ja len to chcem povedať..
Starosta:
Čo sú Zásady poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám.
Dr. Jahelka, občan:
Ja sa ospravedlňujem, chcel som len to povedať, že treba pomôcť starším občanom mestskej
časti, ktorí nemajú v súčasnosti moci bývania. Ale veľmi pekne ďakujem a blahoželám vám,
naozaj, ako to robíte. Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne pánovi Jahelkovi a prosím teraz prosím návrhovú komisiu o návrh
uznesenia.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďakujeme. Nedostali sme žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme o materiáli tak
ako sme ho dostali predložený.
Starosta:
Takže nech sa páči, prosím, prezentujte sa dámy a páni.
/Prezentácia/
Starosta:
A hlasujte prosím!
/Hlasovanie/
Starosta:
Ďakujem pekne. Za hlasovalo 17 poslancov, 4 sa zdržali. Takže, Ondrej, tá pochvala to
bolo za iné. Konštatujem, že návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným
rodinám ste schválili. Poďme k bodu č.7.
7. Návrh Zásad udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov
zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru

Starosta:
Je to návrh Zásad udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu
mestskej časti na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru.
Poprosím vedúcu kultúrneho oddelenia, pani Janegovú, o úvodné slovo.
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
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Príjemný dobrý deň prajem. Takže Zásady, ktoré som pripravila respektíve v spolupráci aj
s oddelením právnym a s oddelením finančným, vychádzajú z koncepcie kultúrnej politiky, ktorú
ste takmer jednohlasne prijali minulý rok v júni. A vlastne z tejto koncepcie vychádzajú nejaké
úlohy, vyplývajú, ktoré sú v akčnom pláne a v podstate ten akčný plán bol prílohou tejto
koncepcie. Ja by som len chcela nejakým spôsobom pripomenúť, že táto koncepcia bola
odkonzultovaná jednak s verejnosťou, jednak s neziskovými organizáciami. Ja osobne som vtedy
absolvovala nejakých možno aj 50 stretnutí a tieto zásady som pripravovala vlastne aj v súvislosti
s tými požiadavkami, ktoré odzneli na týchto stretnutiach.
Čo sa týka priamo obsahu. Tak v podstate oni rozprávajú alebo definujú o tom, akým
spôsobom budú sa udeľovať nejaké granty. Ja by som chcela ešte predtým poďakovať pánovi
starostovi, že naozaj pristúpil veľmi zodpovedne k plneniu tejto koncepcie. No a oni, vlastne
Zásady, nám popisujú, od samého začiatku od výzvy grantovej ako to bude fungovať celý ten
grantový systém až po vyhodnotenie a vyúčtovanie grantu. Taktiež definujú oprávnených
žiadateľov, oprávnené aktivity, účel a výšku finančnej podpory, postup pri predkladaní žiadosti,
termíny uzatvárania uzávierok a tak ďalej. Takže.. Zamerané sú predovšetkým na skultúrnenie
a oživenie verejného priestoru. To znamená, že dávame ľuďom možnosť, Staromešťanom,
podporujeme ich pri ich aktivite, pri ich iniciatíve. Podporujeme také, mali by podporovať
miestne inovatívne projekty, ktoré môžu zlepšiť a skultúrniť verejný priestor, ktoré sú pre
obyvateľov dôležité. A teda podporujeme aj to, aby obyvatelia Starého Mesta naozaj priložili ruku
k dielu, aby reálne, fyzicky, nejakým spôsobom si skultúrňovali a si oživovali to svoje verejné
priestranstvo.
Starosta:
Ďakujem pekne. Ja len doplním, že vlastne toto je doplnok toho dotačného systému, ktorý
mestská časť má a kde vlastne mestská časť formou zastupiteľstva a komisií rozhoduje
o dotáciách, ktoré prichádzajú iniciatívne zo strany občianskych združení a neziskových
organizácií. V tomto prípade, naopak, mestská časť určuje výzvou účel na ktorý, ktorý chce
podporiť. V tomto prípade skultúrnenie verejného priestranstva.
Pán poslanec Straka, faktická poznámka nech sa páči.
Poslanec Ing. Straka:
Ďakujem pekne za slovo. My sme sa podrobne zaoberali na kultúrnej komisii s týmto
návrhom a vysvetlili sme si, myslím si, že všetky veci, ktoré s tým súvisia. A pravdou je, že je to
také novinka, ktorá tu doteraz ešte nebola. Ja verím, že táto novinka bude úspešná. Chcel by som
iba jednu takú vec k tomuto celému materiálu. V článku 3 Priebeh grantového konania sa píše, že
„žiadosti pre rok 2017 sa majú podávať v termíne do 30.apríla 2017“. Myslím si, že by bolo lepšie
33

predĺžiť túto dobu na 31.mája 2017 keďže za ten mesiac bude dosť problém to stihnúť než sa to
dozvedia organizácie. To je asi všetko k tomu čo som chcel povedať.
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
Môžem?
Starosta:
Ďakujem veľmi pekne. Ja naozaj chcem poprosiť, skúsme využívať tie diskusné príspevky,
nie faktické. Pán poslanec Dostál, diskusný príspevok, nech sa páči.
Poslanec Mgr. Dostál:
Ďakujem. Chcel som mať dve poznámky, ale teda neodpustím si aj tretiu. Naozaj
nevyužívajme faktické na predbiehanie sa. Normálne sa môžeme prihlásiť.
Mám dve poznámky k návrhu týchto Zásad.
Jedna sa týka oprávnených žiadateľov, článok 4. Na finančnej komisii som navrhol doplniť
medzi oprávnených žiadateľov aj neinvestičné fond, keďže máme tam občianske združenia, máme
tam neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a máme tam nadácie.
Neinvestičné fondy sú štvrtou zo základných foriem mimovládnych neziskových organizácii.
Trochu ma zarazilo, že na finančnej komisii nikto nevedel, že takáto právna forma existuje.
Zaráža ma to o to viac, že bod č. 29, ktorý máme na programe tohto zastupiteľstva sa volá Návrh
na vymenovanie členov riadiacich a kontrolných orgánov neinvestičného fondu „Európska
hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f.“ Čiže mestská časť je zriaďovateľom neinvestičného
fondu, okrem iného. Tu si len dovolím podotknúť, že v návrhu uznesenia k bodu 29 sú chyby,
keďže miesto termínu neinvestičný fond sa tam používa neziskový fond. Tak by som len prosil
potom, ak bude ešte času, to opraviť, lebo neziskový fond niečo také v zmysle právnom
neexistuje. Ale keďže tam nebola doplnená táto právna forma, tak si to dovolím doplniť formou
doplňujúceho návrhu. Je tam doplnené, že „ďalšie nezriaďované organizácie neuvedené
v predchádzajúcich bodoch“ čo teoreticky zahŕňa akože všetky, nerozumiem termínu
„nezriaďované organizácie“ ale bohužiaľ práve neinvestičné fondy sú organizácie, ktoré sú
zriaďované, majú zriaďovateľov čiže na ne sa toto navrhnuté písmeno h) nemôže vzťahovať.
Mestská časť je napríklad zriaďovateľom toho neinvestičného fondu Európska hudobná
akadémia, o ktorom som pred chvíľou hovoril. Čiže navrhujem doplniť v článku 4 za písmeno g)
nové písmeno h) v znení: „po h) neinvestičné fondy podľa zákona č. 147/1997 Zb.z.
o neinvestičných fondoch pôsobiacich na území mestskej časti“ a zároveň doterajšie písmeno h)
sa označí ako písmeno i).
Druhá moja poznámka sa týka toho, že či vlastne môžeme takouto formou upraviť
poskytovanie grantov. Pretože v úvode sa ten materiál odvoláva aj na Zákon o rozpočtových
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pravidlách územnej samosprávy a ten špecifický termín „grant“ nepoužíva. Používa termín
dotácia. A toto o čo tu ide má charakter dotácie pretože podľa §7 písmeno 4, poprosím o ďalší
príspevok, právnickej osobe neuvedenej v odseku 2, teda takú, ktorú si založila sama obec alebo
inej obci a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo
ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže
obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len
na podporu všeobecne prospešných služieb a tak ďalej. Ja sa teda chcem spýtať, že na základe
čoho ideme upraviť poskytovanie grantov. Lebo náš, nás Zákon o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy oprávňuje poskytovať dotácie, ale tie dotácie by mali byť upravené
všeobecne záväzným nariadením, čiže nie Zásadami. A ak dotácie nazveme grantami, za toto
neprestanú byť dotácie, tak možno je to len moja nevedomosť. Tak sa chcem spýtať, že na
základe akého právneho titulu ideme poskytovať granty, ktoré takisto ako tie dotácie, poskytuje
obec, poskytuje ich na všeobecne prospešný účel, poskytuje ich buď právnickej osobne alebo
fyzickej osobe-podnikateľovi. Lebo toto mi nie je jasné, že či to vôbec môžeme urobiť. Teda
nespochybňujem, že to môžeme urobiť ale či to môžeme urobiť inak ako všeobecne záväzným
nariadením.
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
Môžem odpovedať?
Starosta:
Dobre, môžete odpovedať. Nech sa páči.
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
No ja by som najskôr k pánovi..
Starosta:
Pardon! Pardon! Pardon! Ja ešte ak môžem, tak ten návrh ja si ako predkladateľ osvojujem.
Áno je pravda, že malo to tam byť doplnené. Ospravedlňujem sa, že to nebolo tam doplnené. Áno.
Takže netreba to predkladať, ja si to ako osvojujem tento návrh. Takže bod f) neinvestičné fondy.
A poprosím pani doktorku upraviť v bode 29 uznesenie v zmysle ako bolo namietané.
Nech sa páči.
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
Takže ja najskôr pánovi Strakovi. Ten termín je tam preto, že následne po schválení, teda ja
predpokladám, že naozaj chcete nejakým spôsobom podporovať aktivity a že tieto Zásady
schválite, bude grantová výzva, ktorá bude špecifikovať úplne podrobnosti celého toho
grantového programu. A keďže je tento program zameraný naozaj na oživenie a skultúrnenie
verejného priestoru a než sa to, do 30. keď dajú projekty, než sa to vyhodnotí, je máj. Aby sa
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nestalo, že začneme riešiť a ľuďom začneme rozdávať peniaze v októbri, pred zimou. Čiže naozaj
je ten termín z toho dôvodu takýto aký je, aby na jar keď naozaj sa upravuje prostredie verejné
a vôbec okolo seba tak a potom aj ďalšie aktivity, ktoré sa dejú vo verejnom priestore,
predovšetkým v lete. Preto ten termín.
Čo sa týka pána Dostála. Takže najskôr, pán Dostál, neinvestičný fond. Tento grant..
Starosta:
Nie, už to nerieš!
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
Nie, nie, nie! Tento grant je v podstate zameraný tak, aby tam neboli nezriaďované
organizácie. Nezriaďované sú všetky, je to normálna definícia, ktorú si nájdete na internete. Tam
to je celá skupina, skupina organizácií, ktoré nie sú zriaďované ani štátom, ani obcou, ani vyšším
územným celkom. A keďže neinvestičný fond, keď sme už pri tom, je zriaďovaný, nemal by tam
byť vôbec. Ale neinvestičný fond je aj neziskový, takže preto som tam zaradila tú vetu, ako som
ju zaradila, aby som nikoho...
Starosta:
Myslím, že to je už bezpredmetné teraz. Poďme ďalej.
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
Dobre. Ďalej, čo sa týka tohto grantového programu. Je to bežné aj v iných mestských
častiach a nakoniec je to naozaj priorita č. 1 v Koncepcii kultúrnej politiky. Určite je to v súlade
so zákonom, pretože to majú aj iné mestské časti, aj dotácie, aj grantový systém.
Starosta:
Faktická. Ondrej.
Poslanec Mgr. Dostál:
Ja som tým nechcel spochybniť zámer vytvoriť to, len som položil otázku. Ospravedlňujem
sa, je moja chyba, že som si to nevšimol na rokovaní komisie, mal som to otvoriť tam. Prišiel som
na to až pri príprave podrobnejšej na materiál. Tak len kladiem otázku, že či máme to ošetrené
z hľadiska právneho. Nič viac som k tomu nechcel povedať. Ďakujem.
Starosta:
Podieľalo sa na tom právne oddelenie. Myslím, že z pohľadu právneho, podobný grantový
systém je aj na úrovni hlavného mesta, aj mestských častí.
Pán poslanec Tatár, faktická poznámka.
Poslanec MUDr. Tatár:
No o neinvestičných fondoch si myslím to isté čo Ondrej Dostál, lebo fungujú a sú
neziskové, takže samozrejme tam podľa mňa majú byť.
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Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Boháč, diskusný príspevok.
Poslanec Ing. arch. Boháč:
No ja by som sa chcel dostať k nejakej, chápem potrebu udeľovania grantov. Mali sme to aj
na rade starostu, bavili sme sa aj v komisiách. Ale mám jeden problém, že niektoré veci sa robia
akosi nekoncepčne, mimo schválených koncepčných materiálov. Myslím ako najvyšší koncepčný
materiál, ktorý bude schválený, je PHRSR alebo jednotlivé koncepcie, ktoré sa pripravovali na
pôde mestskej časti. Vychádzajúc z toho a ešte aj z toho, že si myslím, že poslanci sú tí, ktorí by
mali vlastne koncipovať smerovanie mestskej časti, tak navrhujem doplniť, dám návrh uznesenia
do preambuly, posledný odsek. Tému a výšku finančných prostriedkov grantového programu
navrhuje starosta mestskej časti v súlade s potrebami a tam vsúvam: „definovaných PHRSR“
a možnosťami mestskej časti a na, tam znovu vsúvam: „základe odporúčania poslaneckých
komisií.“ Tým chcem povedať toľko, že nemal by toto byť nejaký nástroj, ktorý bude proste
vedenie mimo nejakých koncepcií všeobecných vsúvať to čo si bude myslieť, že je zrovna
podkladom pre vypisovanie tohto grantu. Čiže máme dostatok podkladov, takže musí to byť
v súlade. A myslím si, že poslanci sú tam neobíditeľní.
A potom ešte v bode č. 6, v článku č.3 bod 6 mením „zásadne 7-členná grantová komisia“,
čiže nie 4 ale 7 členná a mením z „2 poslancov“ na „4 poslancov“. Čiže celá ta filozofia je
posilenie poslancov v rámci tohto grantového systému a to v rozhodovacom procese a to aj
v procese, ktorý má vlastne, alebo v samotnej podstate vyberania grantov. Lebo grant je dobrý
nástroj ale bude rozdávaný z prostriedkov mestskej časti a tým pádom poslanci majú do toho čo
rozprávať. Takže toto dávam ako pozmeňujúci návrh, ďakujem.
Starosta:
Ja len chcem, pán poslanec, upozorniť, že vychádza to z kultúrnej, z Koncepcie kultúrnej
politiky, takže je to systémové a koncepčné riešenie. Aj Ty si hlasoval za túto kultúrnu politiku.
Koncepciu.
Poslanec Ing. arch. Boháč:
No veď hej, len aby neboli potom jednotlivé granty mimo koncept. To nie je nijaká
novinka..
Starosta:
Toto nie je mimo. Toto nie je mimo!
Poslanec Ing. arch. Boháč:
Ja to rozumiem, že nie, že toto je v súlade.
Starosta:
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No!
Poslanec Ing. arch. Boháč:
Ale teraz sa mi jedná, aby jednotlivé výzvy boli v súlade s kultúrnou politikou, v súlade
s PHRSR, v ktorom sa premietli aj nižšie dokumenty a aby tam boli vtiahnutí do toho poslanci. To
znamená, že áno, starosta navrhuje ale v zásade sú to veci, ktoré by mali čo do toho povedať
poslanci, ktorý sektor sa bude grantom podporovať.
Starosta:
Pani poslankyňa Uličná, nech sa páči, diskusný príspevok.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Haló? Súhlasím s kolegom Ľubom Boháčom čo teraz povedal. Ja si dovolím tiež navrhnúť
jeden pozmeňujúci návrh, ktorý vyplynul aj z rokovania na majetkovej komisii, kde sme síce
neboli uznášaniaschopní čiže sme nemohli prijať uznesenie, ale viac menej tá zostava, ktorá tam
bola tak s tým sa stotožnila. A to článok 3 odstavec 6, že „do 10 dní po uzávierke prijímania
žiadostí zasadne 7-členná grantová komisia zložená z 5 poslancov a 2 zamestnancov miestneho
úradu.“ Dávam to aj písomne, ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, faktická poznámka.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Áno, ja by som chcel podporiť tento návrh pani poslankyne Uličnej. Skutočne vychádzalo to
z diskusie na komisie. A myslím si, že tento grantový systém by mal byť záležitosťou
a zodpovednosťou pre poslancov a pracovníkov úradu, pretože tu vidím určitý stret záujmu tých
zástupcov a sektoru verejnosti alebo občianskych združení pretože oni sa o to môžu uchádzať.
Práve tento grantový systém, myslím si, že má väčšiu adresnosť, širší záber pre uchádzačov a aj
väčšiu možnosť kontroly efektívnosti vynakladania týchto finančných prostriedkov ako bývalo
u nás zvykom, že sme odhlasovali návrhy trojčlennej komisie, ktorá schválila určité dotácie. Teraz
to bude viac transparentnosti a ak by sa dalo, bol by som rád keby som mohol byť zapojený do
tejto komisie.
Starosta:
Pán poslanec Bučko, nech sa páči.
Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
Ďakujem pekne. No teraz ako som porozumel, pani poslankyňa Uličná a pán poslanec
Boháč sa dotkli bodu č.6. No a tam sú rozličné..
Starosta:
Áno.
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Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
Nechce niekto z vás.. Budeme o každom tom bode hlasovať?
Starosta:
Áno, samozrejme.
Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
Dobre, v poriadku. Veď mohla byť aj dohoda, že či náhodou si niekto neosvojí ten prístup
toho druhého. O to ide.
Starosta:
Nie. Nie.
Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
Dobre, v poriadku, ďakujem.
Starosta:
Idú sa preťahovať, že kto má viac...Pani poslankyňa Španková, faktická poznámka.
Poslankyňa Ing. Španková:
Ja som len chcela upozorniť kolegov, poslancov, vieme ako sa ťažko stretávame na komisii
a kvôli uznášaniaschopnosti sa mi to zdá byť trošíčku veľa, 5 poslanci, aby sme zase nemali
problém kedy sa stretne tá komisia. Čiže dávam na zváženie, že či 7-členná komisia alebo 5členná, 3 poslanci a 2 zamestnanci. Takže je to na zvážení, ja len apelujem na to aby sme sa stretli
alebo aby tá komisia sa stretla. Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Uličná.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
.. ja som to rozumela takým spôsobom, že samozrejme tú grantovú komisiu keď vymenuje
starosta tak dá tam poslancov z vecne príslušnej komisie, ktorá sa zaoberá tým grantom. A potom
je psia povinnosť tých poslancov keď budú vymenovaní aby sa k tomu zodpovedne postavili.
Pokiaľ majú s tým problém, že sa nedokážu zúčastniť, tak bude vis major, bude tá komisia
z takého počtu akého bude. Ale dajme tú možnosť. Lebo sú poslanci, ktorí majú úsilie, majú
schopnosť, chcú prísť, vedia prísť a vedia sa k tomu normálne zodpovedne postaviť. Čiže ja by
som ten návrh nechala takto ako je a poprosím o podporu tohto návrhu. Ďakujem.
Starosta:
Pán poslanec Kollár. Vy by ste už nemali, lebo faktickou ukončila pani Uličná faktické na
seba. Skúsite diskusný?
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Nie, netreba.
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Starosta:
Ďakujem.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Povedala všetko.
Starosta:
Pán poslanec Vagač, diskusný príspevok nech sa páči.
Poslanec Ing. Vagač:
Ďakujem. Veľmi vítam takýto návrh lebo je to presne to čo sa mi, čo som sa snažil minulý
rok na kultúrnej komisii presadiť pri rozdeľovaní dotácií. Potom s týmto prišla pani vedúca
kultúry. Priznám sa ale, že mám nejaké ako pripomienky k tomu.
Totiž mám skúsenosť, že pri úprave verejného priestoru sú najkrajšie projekty tie, ktoré
robia občania ako fyzické osoby, občania. Čiže nie zriaďované alebo nejaké, že majú nejaké IČO.
Čiže v tomto smere som nedostal odpoveď, že prečo by nemohli byť prijímatelia týchto grantov
alebo dotácii aj fyzické osoby, občania. Tam je, tam je, tam toto neviem, ale ak je to právne
zodpovedateľné tak nebudem túto požiadavku presadzovať ak to právo nedovoľuje. Ale viem, že
napríklad Komunitná nadácia Bratislava dáva aj fyzickým občanom čiže toto by sa mi najviac
páčilo. Že skutočne nejaký blok alebo nejakí ľudia sa dohodnú a si niečo skrášlia. Čiže toto
nebudem dávať návrh, ale budem rád keď mi to niekto vysvetlí, že prečo to tak nie je.
Starosta:
O tomto bola diskusia na majetkovej komisii. Je to z toho dôvodu, že komunitná nadácia
nepracuje s verejnými zdrojmi. My pracujeme s verejnými zdrojmi, ktoré je potrebné vyúčtovať.
Mnohokrát preto je dôležité aby na druhej strane bol niekto kto má IČO. To znamená, že niekto,
kto nesie nejakú zodpovednosť. Často krát je to skúsenosť aj z iných mestských častí, aj na úrovni
mesta, že nikde nie je človek ako fyzická osoba.
Poslanec Ing. Vagač:
Dobre.
Starosta:
Je to možné .. Poprosím prípadne pani.. pani...
Poslanec Ing. Vagač:
Potom keď skončím tak..
Starosta:
Aha! Prepáčte, ospravedlňujem sa, myslel som, že ste skončili. Prepáčte.
Poslanec Ing. Vagač:
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Potom by som chcel doplniť takú vec z takého praktického hľadiska. Článok 3 bod 1,
doplniť aj druhý termín. Lebo jeden termín je taký ten januárový keď sa predkladá a podľa mňa
jeseň býva vždycky taká tiež bohatá na aktivity ľudí a všelijaké ďalšie akcie. Čiže ja by som dal aj
druhý termín do 30.6. lebo nie všetci už vedia v januári, že čo sa bude diať ako na jeseň. Čiže toto
je čisto z praktického hľadiska, by som.. Čiže článok 3 bod 1 zmeniť a doplniť aj druhý termín do
30.6. termín predkladania projektov.
Potom v článku 3 bod 6 zmeniť, opäť. Myslím si, že úprava verejného priestoru sa dotýka
nielen kultúry ale aj územného rozhodovania, aj životného prostredia, aj školstva, aj sociálneho.
Čiže ja by som tú komisiu proste postavil ináč a môj návrh je aby to bolo 6 poslancov, títo štyria
vedúci, to znamená kultúry, prosím ďalší príspevok, kultúry, sociálneho, územného, životného
prostredia a školstva. To znamená, že tá komisia by bola väčšia lebo obávam sa alebo chcem aby
to bolo čo najdemokratickejšie rozhodovanie, že títo štyria vedúci oddelení majú taký najvyšší
prehľad z toho úradného hľadiska a myslím si, že dvaja poslanci je málo. Ja teda navrhujem
šiestich. To je taký nejaký kompromis z mojej strany. No..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Poslanec Ing. Vagač:
Dobre. Potom článok 5 bod 4 zmeniť tak aby bolo spolufinancovanie do výšky 10 % a aj
nefinančným vkladom. Totižto tieto občianske aktivity a takýto tí, tí čo budú upravovať verejný
priestor, nemyslím si, že 20 % by mali dať z financií. Chcú tam vysadiť ružový záhon, dať tam
500 eurovú dotáciu a dať zo svojich ešte akože 100 euro, hej? Alebo čiže myslím si, že ja by som
teda navrhoval, aby sme hlasovali o tom, že spolufinancie do výšky 10 % a aj sa to dá
vydokladovať nefinančným vkladom.
A potom v článku 3 bod 7. Ja by som bol rád keby sme doplnili, že v tom druhom kole to
dostanú na posúdenie tie vybrané projekty z prvého kola aj poslanecké komisie. Totižto tie
poslanecké komisie sú také ako keby tie, ktoré posudzujú, vedia o tom aké projekty boli už
schválené v tom roku, aké dotácie, čo sa robí. Čiže ja by som bol za to, aby v tom druhom kole to
dostali komisie, tie vybraté, už len tie vybraté projekty z prvého kola.
Čiže tieto návrhy dávam teda do, na opravu. Ďakujem.
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
Neviem či.. či môžem reagovať.. alebo pán starosta?
Starosta:

41

Ja len, pán poslanec, tu som hovoril, že v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách, tam
nie sú fyzické osoby. Sú tam len teda právnické subjekty. Pani poslankyňa Satinská, faktická
poznámka.
A pokiaľ ide o ten návrh, že koľko členov, tak to na vás. Už je tu návrh 3 poslanci, 4
poslanci, 5 poslanci, 6 poslanci. Pani poslankyňa Satinská, faktická, nech sa páči.
Poslankyňa MUDr. Satinská:
Ďakujem. Ja by som tiež chcela povedať k tomu, že aby sme si tak nejak uvedomili aj
efektivitu určitej činnosti. Teda granty, predmetom grantov je možnosť prispieť 500 až 2500
eurami na nejaké teda skrášlenie životného prostredia v meste. A ak teda tá komisia má mať 6
poslancov plus ešte nejakých ľudí, mne sa to zdá hrozne neefektívne, aby... Teda prihováram sa
za to, aby komisia mala čo najmenej členov a práve keď bude mať čo najmenej členov, tak tá
zodpovednosť za to rozhodovanie bude adresná. Takže toľko som len chcela povedať.
Starosta:
Ďakujem pekne pani poslankyňa. Pán Bútora, faktická.
Poslanec Bc. Bútora:
Ďakujem. Ja som sa chcel len spýtať, keď toľko o tej komisii sa rozpráva, že či by tam
nemalo byť aj špecifikované, že vlastne kto zriaďuje tú komisiu alebo je tam iba...
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
Je.
Poslanec Bc. Bútora:
Neviem či to tam je..
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
Je. Je, je. Je tam „menuje pán starosta“.
Poslanec Bc. Bútora:
Kde to je? Aha! No, dobre. Idem to pozrieť, nenašiel som to tam. Dobre, ďakujem.
Starosta:
Pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok, nech sa páči.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ďakujem. Ja som to celé pochopila tak, že tá komisia nebude fixná na celý čas. Podľa toho,
že aká, aká bude výzva, podľa toho vecne príslušná komisia plus vecne príslušný ten úradník,
ktorý to bude papierovo strážiť a manažovať. Čiže je to tam, že podľa vyhlásenia grantu bude
menovaná prísl.., prí.., keď to bude širšia oblasť, tak tam budú aj z tej, aj z tej komisie. Ale bude
to nie fixne jedna komisia a tá bude na všetko. Dobre, ďakujem.
Starosta:
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Ďakujem pekne. Na záver ešte poprosím o záverečné slovo spracovateľa.
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
Ja by som len teda na záver chcela povedať.. Tieto Zásady som na naozaj tvorila na základe
toho čo bolo odkomunikované s občanmi Starého Mesta aj z neziskovými organizáciami. Ten
počet tej komisie je stanovený demokraticky, aj tá zostava. V podstate naozaj je vaše právo to
zmeniť. Ale v každom prípade vychádza z požiadaviek obyvateľov Starého Mesta, aby bola
komisia demokratická a aby v podstate naozaj pracovala efektívne.
Starosta:
Ďakujem pekne.
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
A ešte, teda ešte pán Vagač, je tam druhý termín v prípade, že nebudú vyčerpané finančné
pripomienky na základe Vašej pripomienky je to tam vsunuté, že bude vyhlásený iný termín.
Starosta:
Kde to je?
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
No však práve to teraz neviem, ale sme to tam písali.
Niekto:
V bode 4..
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
Áno, áno. Článok 3 bod 4. Áno. Áno, ďakujem veľmi pekne.
Starosta:
Takže pán poslanec, je to tam riešené. Ten druhý termín, ak to takto vyhovuje.
Faktická, pani Ležovičová.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ja ešte mám jednu otázku. Je tam maximálna suma, ale nie je tam minimálna suma.
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
Je. Je.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Je? A je to tých 500 euro?
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
Áno.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ďakujem.
Starosta:
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Ďakujem. Takže ak už nemá nikto čo k tomu povedať, tak poprosím.. Končím diskusiu
a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia k bodu č.7.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Dostali sme viacero pozmeňovacích návrhov. Chcem sa opýtať Ľuba Boháča, keďže dostali
sme 4 pozmeňováky na počet poslancov v komisii, či môžem rozdeliť jeho pozmeňovák na 2
časti. Pretože ty tu máš dve veci. Za prvé tu máš ohľadom PHRSR a za druhé tu máš počty
poslancov. Čiže môžem to prečítať ako jedno hlasovanie a druhé?
Poslanec Ing. arch. Boháč:
Môže byť oddelené, respektíve tých poslancov, netrvám na nich lebo (nezrozumiteľné)
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Dobre. Takže môžem poslancov vyškrtnúť?
Poslanec Ing. arch. Boháč:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Dobre. Takže prečítam pozmeňovák Ľuba Boháča, „Tému a výšku finančných prostriedkov
grantového programu navrhuje každoročne starosta mestskej časti v súlade s potrebami
definovanými v PHRSR a možnosťami mestskej časti a na základe odporúčania poslaneckých
komisií a schvaľuje ich miestne zastupiteľstvo.“
Starosta:
Ďakujem pekne. Poprosím, prezentujte sa a hlasujte. A poprosím, ak môžete, mobilné
telefóny si stíšiť. Ďakujem.
/Prezentácia/
Starosta:
A hlasujte prosím!
/Hlasovanie/
Starosta:
Ďakujem pekne. Konštatujem, za hlasovalo 14 poslancov, 3 sa zdržali, 1 nehlasoval. Návrh
bol schválený. Ďalej poprosím návrhovú komisiu.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďalší pozmeňujúci návrh od pani Uličnej, doplniť a meniť článok 3 odsek 6, „do 10 dní po
uzávierke prijímania žiadostí zasadne 7–členná grantová komisia, zložená z...“
Starosta:
Moment, moment! Nemal byť teraz návrh náhodou pána poslanca Boháča najskôr?
Poslankyňa Ing. Španková:
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Nie, on sa..
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
On sa vzdal.
Viacerí:
Sa vzdal.
Starosta:
Aha, pardon, ospravedlňujem sa.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
„...zložená z 5 poslancov a 2 zamestnancov miestneho úradu.“
Starosta:
Nech sa páči, hlasujte prosím. Prezentujte sa najskôr a potom hlasujte.
/Prezentácia/
/Hlasovanie/
Starosta:
Za hlasovalo 12 poslancov, proti 1, zdržali sa 6. Konštatujem, že návrh bol schválený. Tým
pádom..
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ale Maťo Vagač.
Starosta:
No nie, ale tým pádom..
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ale on má viacero..
Starosta:
Dobre, okej.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Čiže môžem tiež dávať hlasovať po jednom?
Viacerí:
Áno, môžeš.
Starosta:
To dajte pánovi Vagačovi..
Poslanec Ing. Vagač:
Ja by som, akože, v podstate mi je to, môže (nezrozumiteľné) ale ten bod by som chcel
doplniť tým, alebo zmeniť, my sme pozerali ten návrh, že kto menuje komisiu. Nenašli sme to
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tam. Čiže či nedáme o tom, že to menuje starosta a ja teda navrhujem, že by komisiu menovala
zastupiteľstvo, že by to prešlo hlasovaním tu. Nie je to v tom návrhu. Čiže...
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Poslanec Ing. Vagač:
No ale nie je to tu napísané! V tom návrhu nie je napísané kto menuje komisiu!
Mgr. Janegová, vedúca oddelenia kultúry:
Je to, určite.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Poslanec Ing. Vagač:
Povedzte mi kde to je! Ja sa možná mýlim, ale to čo sme si teraz stiahli na webe, tak to tam
nevieme nájsť. Takže to je len akože, nechcem rušiť hlasovanie, ale tak zmeňme to moje, tých 7
na teda, či 7, ja som dal 6 a 5, to už je jedno, ale že by sme dali hlasovať o tom, že to menuje
zastupiteľstvo, napríklad. Že hlasovaním sa dohodneme, ktorí piati poslanci to budú. No tak
dávam takýto návrh. A neviem to tam nájsť.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Poslanec Ing. Vagač:
Nie, to nebude iný počet. To bude.. Toto tam nie je napísané! Toto tam nie je napísané pani
Ležovičová! Ja to vidím tak, že grantová komisia bude vždycky na ten tok..
Starosta:
Poprosím! Poprosím, poprosím! Dámy a páni, diskusiu sme skončili. Poďme podľa
návrhov, dodržme rokovací poriadok. Návrhy, ktoré boli predložené a hlasujme o nich.
Poslanec Ing. Vagač:
Ale bolo to od pána Bútoru poznámka a bolo povedané, že to tam je. Tak rozumiete, bola
prerušená jeho..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Poslanec Ing. Vagač:
Nie je to tam, takže..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
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Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Pozmeňujúci návrh Maťa Vagača, článok 3 bod 1, zmeniť, „aj druhý termín do 30.6.
kalendárneho roku.“
Viacerí:
To tam je!
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Dobre, tak to vyškrtávam.
Viacerí:
To tam je!
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Čiže takisto môžem vyškrtnúť tých 6 poslancov, čo tu máš.
Poslanec Ing. Vagač:
Áno.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Dobre. Článok 5 bod 4 zmeniť, „spolufinancovanie do výšky 10 % a aj nefinančným
vkladom.“
Starosta:
Takže prosím prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu. Prezentujte sa.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Prosím prezentujte sa a hlasujte o návrhu, ktorý podal pán Vagač.
/Prezentácia/
Starosta:
Hlasujte prosím!
/Hlasovanie/
Starosta:
Ďakujem pekne. Za hlasovalo 11 poslancov, zdržali sa 7, návrh bol schválený.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďalej článok 3 doplniť, „v druhom kole dostanú na posúdenie vybrané projekty z prvého
kola poslanecké komisie.“ Ešte raz to prečítam, „v druhom kole dostanú na posúdenie vybrané
projekty z prvého kola poslanecké komisie.“
Starosta:
Prosím prezentujte sa, dámy a páni.
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Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Prezentujte a hlasujte o tomto návrhu, ktorý bol predložený.
/Prezentácia/
/Hlasovanie/
Starosta:
Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 10 poslancov, proti boli 3, 6 sa zdržali, návrh
bol schválený. Ďalší návrh poprosím.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Už nemám pozmeňovací návrh (ďalej nezrozumiteľné)
Starosta:
Ďakujem pekne. Dámy a páni, teraz sa prezentujte a hlasujte o návrhu ako celku.
Nech sa páči, prezentujte sa a o návrhu ako celku.
/Prezentácia/
Starosta:
A hlasujte prosím!
/Hlasovanie/
Starosta:
Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 17 poslancov, nikto nebol proti ani sa
nezdržal, takže návrh Zásad bol schválený. Ďakujem pekne. Bod č.8.
8. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok
2017 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto na rok 2017

Starosta:
Poprosím pána Šutaru, Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto na rok 2017, o úvodné slovo.
Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Na dnešné
rokovanie miestneho zastupiteľstva predkladáme Návrh na druhú zmenu rozpočtu a zmenu
mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Ja len v krátkosti. V príjmoch
bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť sumu príjmov o 328.141 €, z čoho najväčšiu časť tvorí
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podiel na dani z príjmov fyzických osôb a taktiež zvýšenie dane za užívanie verejného
priestranstva na základe očakávania týchto dvoch podielových daní. Čo sa týka výdavkov
bežného rozpočtu, bežný rozpočet sa týmto stáva schodkovým, ale tento schodok vyrovnávame
prevodom finančných prostriedkov z Rezervného fondu na odstránenie havarijných stavov.
Výdavky bežného rozpočtu sa navyšujú o sumu 428 932 €. Tento rozdiel je teda tých 100 000
plus prenos dotácie na Staromestskú knižnicu. V princípe jednotlivé podprogramy, prvky, ktoré sa
menia sú popísané v dôvodovej správe, tak to nechcem veľmi obšírne o tom hovoriť.
Čo sa týka kapitálového rozpočtu, tu znižujeme príjmy kapitálového rozpočtu o sumu
135 141 €. Táto suma pozostáva zo sumy 28 141 €, ktorá sa prenáša do príjmov bežného rozpočtu
nakoľko grant Pistoriho palác má svoju kapitálovú a bežnú účasť. A čo sa týka výdavkov bežného
rozpočtu, tie navyšujeme o sumu 1 764 859 €. Tie jednotlivé položky alebo podprogramy sú
rozpísané v dôvodovej správe, tak nechcem veľmi obšírne o tých jednotlivých položkách hovoriť.
Čo sa týka finančných operácií, tam zapájame prostriedky z Fondu rozvoja bývania vo
výške 400.000, prostriedky z Rezervného fondu vo výške 1 600 000 a zapájame ako prvú sumu
791 000 nevyčerpané prostriedky z dotácie, ktoré bude používať Staromestská knižnica keďže tá
lehota je to 31.3., kedy môže zúčtovať túto dotáciu.
Čo sa týka zmenu plánov mimorozpočtových fondov. Keď sme schvaľovali rozpočet
v decembri, vtedy bol stav fondov schválený vo výške predpokladaného a očakávaného stavu.
Túto sumu navyšujeme na skutočný stav, ktorý sme mali na bankových účtoch k 31.12.2016. Ten
rozpočtový proces začal niekedy v novembri, takže nevedeli sme úplne presne sumu, ktorá bude
zapojená. Vo Fonde rozvoja bývania sú pretavené výdavky kapitálového rozpočtu a veci, ktoré
neboli realizované alebo neboli vyplatené v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Čo sa týka
Rezervného fondu, tam je opäť to navýšenie sumy o viac ako 26 000 na základe skutočnosti na
bankových účtoch Rezervného fondu a sú tam kapitálový výdavok na výstavbu ZOS na
Dobšinského ulici a 100 000, ktorý je vlastne dorovnaním toho schodku bežného rozpočtu.
Celková bilancia rozpočtu ostáva aj po tejto zmene nezmenená, teda plánujeme prebytok
minimálne vo výške 29 000 €. Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne za úvodné slovo, pán inžinier a poprosím, teraz diskusiu otváram. Nech sa
páči. Pani poslankyňa Uličná.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Ďakujem za slovo. No ja sa ako nechcem vyjadrovať ku každej položke, asi nemám na to
teraz kompetenciu, aby som tu riešila ten návrh na zmenu rozpočtu. Ja sa preto, dovolím si
upriamiť pozornosť poslancov na jednu položku, s ktorou mám problém. Je to výdavok
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kapitálového rozpočtu v podprograme 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov kde
navrhujeme zvýšiť výdavky o 1 322 000 na výdavky spojené s výstavbou ZOS na Dobšinského
ulici. Ja, ja viem, že nám to bolo vysvetľované na komisii aj majetkovej, aj na miestnej rade sme
to riešili, ja stále, ja neviem či ja som taká nechápavá alebo, alebo... By som teraz chcela počuť
možnože názory väčšiny poslancov, že či tá forma výstavby ako nám to teda úrad sa snaží
predložiť, ako verejná obchodná súťaž, že v podstate my dneska ako poslanci nevieme ako má
vyzerať ten projekt. Máme iba také nejaké zámer, ktorý sme tu schválili. Nemáme výkaz výmer,
nevieme aká bude kapacita. V podstate tých otáznikov je tu niekoľko. Nehovoriac potom o tom,
že ten materiál, ktorý máme v závere rokovania nám nedáva nejakú podrobnú správu o tom, čo
chceme v zariadení opatrovateľskej služby alebo na Dobšinského vlastne vybudovať. Čiže ja mám
problém s touto sumou a bola by som rada, keby sa to tu ešte raz vysvetlilo. Ale keď väčšina
zastupiteľstva s tým bude komfortná, tak potom nemám problém podporiť aj túto čiastku.
A druhá vec, s ktorou mám problém je výdavky, na 22 500, na rekonštrukciu priestorov na
Heydukovej ulici, ktoré už boli vlastne zrekonštruované, vyplatené, už sa to zrealizovalo minulý
rok, tak nerozumiem prečo tam ešte navyšujeme tento rozpočet.
A takisto v podprograme 8.2 Denné centrá navrhujeme navýšiť finančné prostriedky na
rekonštrukciu priestorov opäť na Heydukovej ulici a hovoríme dneska, že treba tam už iba
vymeniť nejakú podlahu alebo teda dať koberce vymeniť na podlahu. Tak mi to ako príde
neprimerane vysoká suma.
Takisto ako mi príde neprimerane vysoká suma na obstaranie novej web stránky v sume za
33 000 euro. Čiže zase si myslím, že by to mohla byť nejaká spoločenská...
Starosta:
Nie, nie, nie!
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Ja dokončím, pán starosta. Je to informačno-technologický systém, podprogram 1.5 a na
obstaranie novej webovej stránky a nákup multilicencií. Nákup multilicencií sme už riešili
v minulosti a teda ja sa pýtam, ak sa zase opäť všeobecná vôľa bude, že treba urobiť nejakú novú
webovú stránku, ktorú ja si myslím, že možnože táto dnešná nie je úplne trendy, ale je plná
a naozaj tam nájdeme strašne veľa množstvo informácií, že či vlastne sa musíme vyberať touto
cestou. Ďakujem.
Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
Ak môžem, pán starosta, k tej sume..
Starosta:
Poprosím, pán inžinier.
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Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
Ja som si teraz vlastne všimol, že v tej dôvodovej správe je suma 1 300 000 euro, len
výstavba Dobšinského je vo výške 1 500 000, sa mi nepreniesla tá suma dôvodovej správy, ktorú
ste..
Starosta:
Vysvetlite prosím pani..
Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
Áno, že vy ste teraz spomínali sumu 1 322 500. Len v dôvodovej správe je to nesprávne
uvedené. Keď si pozriete návrh uznesenia, je to 1 522 500. Aby nedošlo k zámene, že aká je tá
suma, o ktorej sa jedná.
Čo sa týka tých ďalších vecí. Ak sa môžem vyjadriť k tej webovej stránke. Tá v minulom
rozpočtovom roku bola súťažená. Súťaž, nebola vlastne s tým víťazom uzatvorená zmluva
a vlastne pokračujeme v tej snahe. Keď si aj pozriete iné mestské časti väčšinou vynovujú svoje
web stránky. Nemôžeme hovoriť, že táto je dobrá alebo táto je najlepšia. Myslím si, že je to
legitímne, že pokiaľ sú požiadavky na to, že nie je pre tých občanov prehľadná, tak sa snažíme
toto riešiť. Čo sa týka multilicencií, v minulom rozpočtovom roku sa obstarali nové počítače
a nakupovali sme licencie na tie pôvodné, ktoré sme už mali zaradené. Toto je len dofinancovanie
toho „ušetreného“, čo sa minulý rok nerealizovalo z dôvodu toho, že tie licencie sme nekupovali
na počítače, ktoré nám došli koncom roka.
A k tým ďalším zmenám. Čo sa týka doplnenia 5.1 o sumu 22 500. Tá realizácia prebiehala
koncom minulého roka, ale samotné vyplatenie prebehlo v tomto roku. Keďže investičné
oddelenie nevedelo nijak prinútiť dodávateľa aby zrealizoval túto dodávku do konca roka, tak sa
to vlastne len prenieslo. Tá suma 50 000 tým pádom na tie ostatné výdavky, ktoré sa vyskytujú pri
tých investičných činnostiach musí mať investičné oddelenie aj nejakú takú vôľu na to, aby
vedelo robiť tieto veci. Keď odkrojíme polovicu z tejto sumy, už nevie tieto akcie kde sa vyskytne
počas tej investičnej akcie niečo mimoriadne alebo nie je menovite nejaká investičná akcia, ktorá
nie je menovite vymenovaná v tom rozpočte, tak je to len kvôli tomu, aby tam bola tá suma 29
500 doplnená. To je asi v skratke..
Starosta:
Poprosím ešte vysvetliť aká je suma na web stránku.
Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
Suma na web stránku je 24 000 s DPH a 9 000 je na multilicencie.
Starosta:
A poprosím vysvetliť ten 1 500 000. Akým spôsobom..
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Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
Uhm. Tá suma na Dobšinského, to boli viaceré rokovania na úrovni vedenia, aj finančného
oddelenia. Keď sme diskutovali o tej cene, že za akú sa dá takéto zariadenie postaviť, tak na
základe prechádzajúceho projektu a vychádzajúc z tých súm, ktoré boli zazmluvnené s tou firmou
Proxenta, bola tam suma okolo 1 080 000 až okolo 1 150 000 €. Keď sme si povedali, že na tom
istom území chceme mať podobnú budovu postavenú, ako keby tú hmotu, a prepočítali sme to
tými požiadavkami, ktoré s takýmto zariadením budú súvisieť, je iné stavať nájomné byty a je iné
stavať sociálne zariadenie. A na základe tej hmoty, ktorú sme vynásobili metrami štvorcovými za
ten príspevok, ktorý by sme vedeli v budúcnosti dostať zo štátneho rozvoja bývania ak sa naplní
ten prísľub toho, že bude zaradená táto investičná činnosť do zmeny zákona o financovaní tých
prostriedkov, ktoré môžu byť použité zo ŠFRB tak nám vyšla suma oscilujúca okolo 1.700.000 €.
Keďže nechceli sme ísť na to maximum a zdalo sa nám, že postaviť takého zariadenie bude dosť
komplikované, tak sme išli vlastne tou formou, že má to byť tá ako keby forma objemu
vynásobená metrami štvorcovými a my v rámci tej verejnej obchodnej súťaže si stanovíme čo
presne tam chceme mať, bude musieť byť schválená nejaká konkrétna podoba, koľko izieb, koľko
sociálnych zariadení a tak ďalej. Ja o tom bližšie neviem len na základe tých rokovaní, ktoré sme
mali na úrovni vedenia. Ale tá suma vychádzala, že je to nejaká stredová hodnota medzi tou
maximálnou sumou, ktorú mestská časť za takýto objekt pri vynásobení podlažnou plochou môže
získať a pri takomto type zariadenia, ktorý by sa zatriedil do iných sociálnych služieb, ktoré už
v tomto zákone sú a tou minimálnou sumou pri nájomných bytoch, ktorá bola okolo 1.080.000 až
1 150 000 €.
Starosta:
Samozrejme, všetky tie veci, ktoré sa týkajú koľko tam má byť lôžok.. Sociálne oddelenie
má predstavu o tom akým spôsobom to má fungovať. To znamená to sú veci, ktoré budú, ktoré
boli nejakým spôsobom definované zo sociálneho oddelenia.
Pán poslanec Kollár, faktická poznámka, nech sa páči.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ja mám faktickú poznámku k prechádzajúcim rečníkom asi v tom, že stotožňujem sa s tým
návrhom, ktorý dala pani Uličná. Na komisii nebolo dostatočne vysvetlené táto vec a hovorilo sa
tam len že to sú zatiaľ nejaké zálohované peniaze. Ja by som upriamil pozornosť tohto
zastupiteľstva na peniaze, ktoré môžeme získať zadarmo, zariadenia, ktoré môžeme získať
zadarmo, A je to zrušená Vojenská nemocnica na Patrónke, ktorú by sme v spoluúčasti s mestom
mohli urobiť ako integrované centrum následnej zdravotnej starostlivosti a ušetrili si peniaze na
budovanie iných objektov. Pozitívne chcem oceniť fakt, že zvyšujeme prostriedky v kapitálových
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výdavkoch na opravu a výstavbu ciest. Myslím si, že to sú tie originálne kompetencie, ktoré by
sme mali zabezpečovať a verím, že pri zvýšenom výbere prostriedkov, ktoré budeme mať
z podielových daní dôjde ešte k úprave tohto rozpočtu v budúcnosti a oveľa väčšou mierou
budeme saturovať, saturovať túto oblasť. Ďakujem.
Starosta:
Pán poslanec ja chcem len upozorniť, že vlastne mestská časť zadarmo nemôže získať tento
areál. Viete to veľmi dobre, že je to majetok Ministerstva vnútra, a to s tým už nejakým spôsobom
nakladá. Ono ho ne... Ministerstvo vnútra sa rozhodlo, že ten majetok ide predávať vo verejnej
obchodnej súťaži, takže .. No ale to my neovplyvníme.
Pán poslanec Ziegler, nech sa páči, faktická poznámka.
Poslanec Ing. Ziegler:
Ja sa chcem potom spýtať, lebo úplne nerozumiem, že prečo to musíme v tejto chvíli riešiť
v rozpočte keď teda ešte kreuje sa to riešenie; teda, že možno ako presnejšie to bude vyzerať.
Možno sa tam dospeje k úplne iným číslam. Takisto vychádzajúc aj z toho materiálu č. 32, ktorý
k tomu máme, to je prvá otázka.
Druhá otázka. Tá webová stránka je asi naozaj uhol pohľadu, piatim ľudom sa páči, piatim
ľuďom sa nepáči. Tá nová sa niekomu bude, niekomu nebude. Otázka je tá a to je potom naozaj
na zastupiteľstvo, že či my 24.000 nevieme dať na niečo iné pretože máme dosť vecí kde nás tá
topánka, tá topánka tlačí. A pokiaľ urobíme novú webovú stránku, ale niekomu sa to bude páčiť
viacej alebo menej. Takže naozaj potom nechám na vás, kolegovia, na úvahu, že či naozaj
potrebujeme novú webovú stránku. Ďakujem.
Starosta:
Pán poslanec, Vy ste vlani schválili tieto peniaze na webovú stránku! Len jednoducho tá
súťaž bolo zrušená. To znamená, že ak ste vlani mali, nemali tento problém; nie je to o tom či sa
niekomu páči alebo nie. Ide o jej funkčnosť. Vieme veľmi dobre, že táto stránka nie je funkčná.
Sú tam sťažnosti na to akým spôsobom tam majú ľudia vyhľadávať a proste nie sú tie informácie
dostupné hneď na prvý, prvý kontakt. To znamená, že je to naozaj snaha zmodernizovať ju
a urobiť ju čo najviac ústretovú, friendly, voči užívateľom, voči Staromešťanom. Nie je to o tom,
že či sa páči – nepáči. To je jednoducho aby bola funkčná. Je to samozrejme vec názoru, ale
máme, audítori vyhodnotili, že táto stránka nie je funkčná a proste nespĺňa štandardy, ktoré sú
dnes, dnes bežné pri web stránkach verejnej správy.
Pán poslanec Muránsky, nech sa páči, disk.. faktická poznámka.
Poslanec Muránsky:
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Ja by som mal len otázku, že či tých 24 000 na tú webovú stránku je vrátane jej redakčného
obsahu to znamená naplnená všetkými informáciami alebo či sú to peniaze čisté na obstaranie
novej webovej stránky a jej prevádzku. Lebo v prípade, že pokiaľ sa jedná aj o dodanie toho
redakčného obsahu tak tá suma je úplne v poriadku, ale pokiaľ je to bez týchto vecí, len obstaranie
stránky tak mi pripadá veľmi, veľmi drahá.
Starosta:
Pán poslanec, ideme obstarávať tú web stránku rovnakým transparentným spôsobom ako to
robilo mesto Trenčín. To znamená za účasti Slovensko. Digital, za účasti odborníkov, ktorí sa
venujú týmto veciam. To znamená aby to bolo transparentný proces, ktorý bude otvorený tak aby
táto web stránka nebola predmetom nejakých špekulácií. Samozrejme, že mal by tam byť aj ten
obsah. Pochopiteľne, že ten obsah postupne budú tvoriť aj úradníci; to znamená, že ten obsah
nebude konečný, len sa bude postupne dopĺňať. Ale mala by to byť kompletná, vizuál, funkčnosť,
redakčný systém a tak ďalej. To znamená, my sme čakali mesto Trenčín teraz vyhodnotilo
koncom februára túto súťaž. Myslím, že bolo to naozaj spravené veľmi transparentným spôsobom
aby neboli žiadne pochybnosti a takýmto istým spôsobom chceme obstarávať aj mestskú časť,
web stránku mestskej časti. Takže nie je to suma; mesto Trenčín malo rovnakú sumu a to je
krajské mesto. Mestská časť, my teda nemáme tie funkcionality niektoré, ale zase naopak niektoré
máme. Takže myslím, že nie je to určite, určite nadhodnotené. Je to len strop, ten rámec. To
znamená tá súťaž samotná vygeneruje pochopiteľne cenu nižšiu. Ale jednoducho aby sme mohli
obstarávať musíme nastaviť ten základný cenový rámec.
Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka, nech sa páči.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
No ja som sa tiež chcela spýtať to čo hovoril pán Muránsky. Že naozaj, ak je tam obstaranie
redakčného systému tak potom asi nemám mandát to tu nejako hodnotiť, to ja už neviem
zhodnotiť. Ale ja sa teda pýtam úplne priamo, je tam teda zahrnuté aj toto, pán starosta? Je to aj
s redakčným systémom?
Starosta:
Určite áno.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Lebo potom je to v poriadku. Ak tam nie je redakčný systém tak je to neprimerane drahé.
Starosta:
Určite áno. Pán Cibernič? Pán poslanec.. okej.
Poslanec Ing. Ziegler:
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Ja len takú poznámku, ono to neni len o tom, že či sa páči – nepáči, že či to naozaj tak
potrebujeme. Zase pokiaľ sa vyhodnotí, že naozaj prinesie to nejakú pridanú hodnotu v tom, ok,
lepšia funkcionalita a tak ďalej. Len upozorňujem zase na to, že urobíte novú web stránku
a uvidíte, že nájdete veľa ľudí, ktorým sa nebude tá funkcionalita, ten obsah a tak ďalej. Ale
hovorím je to potom rozhodnutie či už vedenia, alebo poslancov, teda, že či je toto naša priorita,
alebo máme tam aj niečo iné.
Starosta:
Pán poslanec Boháč.
Poslanec Ing. arch. Boháč:
Ja by som chcel upozorniť na doplnenie rozpočtu, respektíve poslancov, ak môžem aj na
obrazovku dostať tú excelovú tabuľku. V minulosti sme schválili v zastupiteľstve, dozvedel som
sa, že údajne to bolo vyhodnotené ako nie schválenie len informačne a tým pádom to nezaväzuje
proste vedenie, respektíve tvorcov rozpočtu, aby integrovali tieto veci do rozpočtu, takže chýbajú
tam...Bola urobená v hornej časti je Južné predmestie, po ľavej jedna participácia, ktorú hrdo
máme na internete a tak ďalej. Následný krok mal byť verejná súťaž a na základe tej, čiže
participácia je za nami, to je ten druhý oranžový riadok zhora, ale boli vynechané verejná súťaž
architektonická a prieskumy, rozbory z Južného predmestia. To znamená, že á, že ja budem žiadať
interpel...proste doplnením, aby sa tieto veci do rozpočtu doplnili. To, čiže ešte raz sú to
prieskumné rozbory Južné predmestie a architektonická súťaž na Južné predmestie. Lebo
participácia mala slúžiť k tomu, aby sa získali názory verejnosti na to, čo ďalej a jediným
objektívnym nástrojom na to, aby sme vedeli vlastne to pretaviť do nejakých ďalších foriem je
architektonická súťaž, ktorú, ktorá sa nedostala, už teraz mešká. Ale vôbec nie je pokrytá
rozpočtom. Čiže to je prvá vec.
A druhá vec potom aj prieskumné rozbory. Lebo tie majú byť prípravou pre budúce
spracovanie územného plánu zóny Južné predmestie, kde je to nejakým našim klenotom. Vlastne
máme tu nábrežie, máme tu prístav, máme tu, ja neviem Hotel Danube a tak ďalej a tak ďalej
a ešte neviem čo nám všetko developeri dokážu zasiahnuť. Takže takýto dlhodobo takýto územný
plán zóny v tejto časti potrebujeme. Ale on nevznikne zo dňa na deň; bude to proces. Je v tej
tabuľke, takže ja dávam doplnenie týchto dvoch materiálov do rozpočtu. Ešte raz prieskumné
rozbory Južné predmestie a za druhé architektonická súťaž Južné predmestie. Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Ak môžem pána Šutaru o vysvetlenie.
Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
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Ešte ak môžem k tomu predchádzajúcemu. Pánovi Zieglerovi. Tam ide vlastne o to, že aby
sme nestáli, neprešľapovali na mieste. My máme vlastne predstavu, čo by tam malo stáť na
Dobšinského ulici, potrebujeme na to vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže rozpočtové krytie. To
znamená, že v tom bode, keď sa bude tvoriť, čo tam má stáť potrebujeme finančné krytie. Keď
zmluva vygeneruje to, že plnenie bude až v roku 2018, prípadne 2019, tak my vieme rozviazať tie
finančné prostriedky z Rezervného fondu a predpokladáme, že v roku 2018 už táto investičná
akcia bude plne hradená zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o ktorú sa budeme uchádzať. Tu ide
len o to, aby sme nestratili príliš veľa času a v podstate teraz bude najbližšie zastupiteľstvo
májové, júnové, idú prázdniny a opäť sa nič vlastne v tomto projekte „nepohne“, aby sa proste ten
proces urýchlil a rozbehol.
Čo sa týka pána Boháča. To by bolo dobré tak, že poslať písomnú požiadavku na to zaradiť
to do rozpočtu až to ide klasickou formou ako jednotlivé oddelenia pripomienkujú alebo navrhujú
zmenu a úpravu rozpočtu. My musíme nájsť finančné zdroje na príjmoch, aby sme vedeli pokryť
tieto výdavky. Viete, to je celé o tom, že my sme mali nejaký rámec finančných prostriedkov,
ktorý sme vedeli nejak prerozdeliť. Keď bude situácia iná na májovom zastupiteľstve a bude tá
vôľa, aby to tam bolo v tom návrhu alebo zmene rozpočtu a nájdu sa finančné zdroje na to, aby sa
to financovalo, tak je to už na vedení, či sa to zapracuje, aj vôli poslancov, že či sa to podarí
presadiť.
Starosta:
Inými slovami ide o to, že keď sa niekde má pridať, tak sa niekde musí zobrať. To znamená,
že sa odniekiaľ tie peniaze musia zobrať, inak ten rozpočet bude schodkový. A neviem teda, či sú
poslanci ochotní hlado.., hlasovať za rozpočet alebo návrh rozpočtu, ktorý bude v schodku.
Pani Satinská, faktická poznámka, nech sa páči.
Poslankyňa MUDr. Satinská:
Ďakujem. Ja by som len chcela podotknúť k tomu objektu na Dobšinského ulici. Dávny,
pradávny zámer bol, že tam budú nájomné byty alebo sociálne byty. Ale medzitým, začiatkom
roku 2016 sme už na sociálnej komisii prejednávali projekt zariadenia...
Starosta:
Máme.
Poslankyňa MUDr. Satinská:
...tých ZOS-iek, ako ktoré máme 3 ...
Starosta:
Áno.
Poslankyňa MUDr. Satinská:
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...rozptýlené na Vajanského nábreží, Šoltésovej a ešte na troch.
Starosta:
Máme.
Poslankyňa MUDr. Satinská:
Čiže toto by mal byť objekt kde by boli združené ZOS-ky
Starosta:
Áno.
Poslankyňa MUDr. Satinská:
...v počte najmenej 45 lôžok. Toto chcem povedať, že toto sme už pred rokom prejednávali,
ešte keď nebol pán doktor Ležovič vedúci.
Starosta:
Bol už vedúci...
Poslankyňa MUDr. Satinská:
Nie, nie, nie, to bolo ešte úplne začiatkom roku 2016, jedna z prvých vecí, ktorú sme
prejednávali v tomto volebnom období. Bol to projekt ešte Halka hovorila, že nie je...
Starosta:
Takto, takto, takto... To sú 2 veci, ktoré hovoríte.
Jedna vec bola tá, že vlastne tam bol ukončený ten zmluvný vzťah, lebo tá firma mala do
novembra 2014 postaviť a skolaudovať nájomné byty. To sa nestalo. Na základe toho tá zmluva
bola vypovedaná. Tam proste potom, keďže vlastne boli viazané, ten pozemok na nájomný vzťah
a reálne hrozilo a to povedal ten partner, že proste on to sa bude súdiť, tak sme hľadali spôsob
mimosúdnej dohody. Tá mimosúdna dohoda bola vlastne schválená v tomto zastupiteľstve,
myslím, že začiatkom tohto roka, ak sa nemýlim, opravte ma, či koncom minulého roka...
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Koncom minulého. Následne bola podpísaná zmluva o mimosúdnom vyrovnaní s tým, že
v tejto situácii mestská, je tu platné územné rozhodnutie na objem tejto stavby s tým, že vlastne
mestská časť navrhuje ísť podobným spôsobom. To znamená nájsť partnera, ktorý postaví toto
zariadenie opatrovateľskej služby na Dobšinského ulici v objeme, ktorý je predmetom územného
rozhodnutia na základe požiadaviek, ktoré stanovilo sociálne oddelenie, ktoré pripomienkovalo
tých 45 alebo neviem presne aké tam sú tie...Koľko?
Niekto:
Do 50.
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Starosta:
Do 50 lôžok. S tým, že vlastne bude tam aj, b podstate bude to zariadenie Senior centra kde
budú všetky zariadenia opatrovateľskej služby. Práčovňa, kuchyňa a tak ďalej, všetky tie veci,
ktoré súvisia s tým. Toto všetko bude predmetom vlastne tej súťaže. Len my preto, aby sme sa
mohli pohnúť ďalej, jednoducho, aby mohla byť pripravená táto verejná obchodná súťaž, je
potrebné na to vyčleniť prostriedky. Keďže tu bola deklarovaná vôľa v zastupiteľstve, že súhlasí
s týmto zámerom, tak je predložený ten návrh, aby sme vlastne v zmysle toho postupovali ďalej.
Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
To je legitímne. Ja iba chcem povedať, že ako Vierka Satinská hovorila. My sme schválili
síce zámer, to je v poriadku, ale my dneska nevieme ako bude vyzerať projekt. Pre mňa je to teda
ako mačka vo vreci. Ja nechcem spochybňovať úmysel mestskej časti, že to chce takto nastaviť.
Pretože aj ten prvý úmysel, že to chce takto nastaviť, pretože aj ten prvý úmysel predchodkyne,
pani Rosovej na výstavbu nájomných bytov, bol tiež podobným spôsobom riešený. Ale bola
pravda, že bol tam pre poslancov pripravený projekt, ukázalo sa to asi aká hmota tam bude, čo
tam bude, aké bytové jednotky tam budú. Že toto tí poslanci ako vizuál mali! A toto mi tu chýba!
Že my sme dneska týmto návrhom rozpočtu v nejakom bode 3 a neboli sme ešte v bode 1 a 2.
A pán Šutara povedal, že my vieme čo tam bude. No ale my poslanci dneska ne.., my vieme len
ten zámer. My vôbec nič iné o tom nevieme a to je to, čo ma na tom trochu vyrušuje. Ale
v prípade až teda tu bude všeobecná zhoda, poslancov, že im to takto vyhovuje, tak ja tiež
nevidím dôvod ani problém, že by som to nemala podporiť. Len ma vyrušuje táto skutočnosť.
A myslím si, že tento zámer má obhajovať vedúci investičného oddelenia a nie vedúci finančného
oddelenia.
Starosta:
Pani poslankyňa, ak dovolíte, toto už nechajte na úrad, akým spôsobom je zadelená práca na
tomto úrade. Pán poslanec Boháč, faktická poznámka, nech sa páči.
Poslanec Ing. arch. Boháč:
Uhm, ja na pána Šutaru. Čiže ja som to teda písomne podal, ako zmena uznesenia. Takže
myslím, že v tej veci som urobil čo som mohol.
A druhá vec je, že tento materiál vznikol dostatočne skoro, zhruba pred trištvrte rokom –
rokom, na to aby mohol byť integrovaný. A vlastne keď sa z neho parciálne niektoré predskoky
robia, tak je logické, aby išli aj ďalšie. Takže teraz hovoriť niekde zoberieme – nebudeme mať
a tak, tak na to sa malo rozmýšľať keď sa koncipoval ten rozpočet. Takže nemôžem s tým
súhlasiť.
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A čo sa týka poznámky pani Uličnej tak, a iných teda, ľudí. V podstate je pravdou, že takéto
možno systémy obstarávania existujú, na základe kubíkov, metrov štvorcových a podobne kde sa
určí ale aj štandard budovy. Ale mám tiež obavu, že je to trošku málo definované a bude
zneužívané budúcimi vysúťaženými, že vlastne budeme doplácať dodatkami, doplatkami dodatky
zmlúv a tak ďalej. Lebo nemáme jasne definovaný projektom predmet obstarávania. Ďakujem.
Starosta:
Pán poslanec, prosím Ťa, akože toto čo teraz akože podsúvaš? Aké dodatky už teraz ty
predpovedáš? Ako naozaj, ako nerozumiem tomu.. Môžeš, nech sa páči.
Poslanec Ing. arch. Boháč:
Ja som nepovedal, že dodatky. Ale hovorím, že možné, možné dodatky! Lebo jednoducho
čím presnejšia dokumentácia, tak tým forma úniku a proste tým je ten zadávateľ viacej chránený.
To som tým chcel povedať. Som nehovoril, že niekto chce obstarávať dodatky. Ja len hovorím,
že..
Starosta:
Dobre.
Poslanec Ing. arch. Boháč:
No..
Starosta:
Ja len chcem upozorniť na jednu vec. Mestská časť zdedila nejaký stav. Zdedila zmluvu,
nájomnú zmluvu na pozemok a nemohla s tým pozemkom disponovať. Jednoducho ten zámer
postaviť, postaviť zariadenie opatrovateľskej služby na Dobšinského bol odďaľovaný práve tými
rokovaniami, tým hľadaním dohody s tým vysúťaženým dodávateľom, ktorý jednoducho to
nerealizoval. Ako to nebola jednoduchá vec. Jednoducho tá predstava, že teraz máme voľný
pozemok a môžeme okamžite začať projektovú dokumentáciu – no nie! Jednoducho my sa
snažíme využiť, to že existuje tu už územné rozhodnutie o umiestnení stavby a jednoducho toto
bude podklad, pretože takto má vyzerať tá hmota budúceho zariadenia opatrovateľskej služby
s tým, že vlastne finančné, pardon, sociálne oddelenie presne zadefinovalo aké tam majú byť
funkcie. A to už akým spôsobom oni to nakreslia, akým to naprojektujú, to už je potom ich
zodpovednosť. My im presne definujeme čo od nich očakávame.
Pán poslanec Bútora, faktická poznámka.
Poslanec Bc. Bútora:
Ďakujem. Ja som sa chcel len spýtať v súvislosti s tým, čo Ľubo Boháč hovoril. V texte sa
píše, že sú navýšené výdavky o 40 000 na územno-plánovaciu dokumentáciu. Takže ktoré sú to,
tých 40 000?
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Starosta:
Brnianska.
Poslanec Bc. Bútora:
Ďakujem.
Starosta:
Pán poslanec Boháč.
Poslanec Ing. arch. Boháč:
Tomu rozumiem, aj čo som dostal tie informácie. Viem, že to nebolo pod našou kontrolou.
Naposledy myslím, že Proxenta to, došlo k vyrovnaniu. Čiže sme vlastníkmi územného
rozhodnutia respektíve projektových dokumentácií. A je taká forma, že z tejto hladiny začneme
súťažiť niečo alebo si vieme dopracovať do podrobnejšej formy a potom súťažíme. Len to som
chcel povedať! Že čím menej spracovaná, my máme len kvantitatívne veci. Pán Ležovič, on môže
povedať počet lôžok, všetkého a všetkého, to je v poriadku. Ale jednoducho či to bude také alebo
onaké, aké budú materiály, nie všetko je dané normami hygieny. Je tam určitý rozptyl a môžeme
byť prekvapení, že potom to bude navrhnuté a realizované v spodnej časti rozptylu. To znamená
na spodnej časti štandardu. Takže tie štandardy nie sú také, že by proste sme si mohli dovoliť
z územného rozhodnutia toto robiť. Ako dá sa to urobiť, len ja upozorňujem, že môžeme takto
dopadnúť. Ďakujem.
Starosta:
Pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči, diskusný príspevok.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ďakujem pekne. Ja, tento projekt ma trápi tretie volebné obdobie a budem veľmi rada keď
do konca volebného obdobia vykopeme aspoň jamu a postavíme základy. Nemám nič proti
1 522 000 len mi skúste povedať presne na čo je. Na kompletný projekt alebo len na nejakú
štúdiu?
Starosta:
Na realizáciu. Na postavenie.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Už na postavenie.
Starosta:
Na postavenie.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Aha! Dobre.
Starosta:
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Komplet, projektová..
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Dobre. Čiže ja sa chcem ešte jednu vec spýtať. Ja som zažila minulé volebné obdobie šok
keď sme prinútili pani starostku, že chceme vidieť vizuálne, nie architektonicky, my nie sme
architekti, aj zariadenie pod Červeným mostom, aj byty na Dobšinského. No dostali sme tu všetci
šok! Aj pani starostka. Priznám sa, celkom dobre mi to padlo. Lebo páni architekti vypracovali
niečo, čo sme sa my pýtali – a pre koho? Aj tie byty! To boli, to boli nadštandardné byty nevieme
pre koho. A napríklad to pod Červeným mostom, tak tam bola väčšia rehabilitácia ako ja mám
v nemocnici pre celú spádovú oblasť. Napríklad administratíva tam bola na dvoch poschodiach.
Čiže ja by som, aj keď odsúhlasíme tie peniaze, nemôžeme to dostať skôr ako to rozpracujú do
tých čiarok a bodiek a neviem čo zaujíma architektov a nie nás? Tú vizualizáciu na tých
obrázkoch aby sme to my ne-architekti pochopili, skôr ako.. No páni architekti dostali šok, lebo
začali prerábať projekty a tým pádom sa to všetko na jednej strane dobre, že zdržalo a na druhej
strane to k ničomu neviedlo. Čiže keď odhlasujeme túto sumu, ktorá by mala byť už na realizáciu,
ona sa vlastne nemusí ani vyčerpať, som pochopila. Keď to bude za menej, bude to za menej. Ale
môžeme priebežne dostávať, ja ešte pri materiáli k Dobšinskému poviem svoje, ten materiál je
hrozne napísaný, ale aj tá vizualizácia aspoň do sociálnej komisie.. Ale to bolo mimo
zastupiteľstva a môžem vám povedať, že kopa ľudí sa prišlo pozrieť a veľmi veľa pripomienok
tam bolo, ktoré mali byť skôr ako to bolo kompletne rozpracované. Čiže už priebežne nás
poslancov, sociálnu komisiu, informovať tou vizualizáciou dotiaľ dokiaľ to prejde do toho
drahého zakreslenia a technického rozpracovania. Lebo ináč si to predstavíme keď sa to povie
a ináč keď je to v skutočnosti nakreslené. Takže to ja by som chcela poprosiť. Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Ešte raz k tomu financovaniu. Je tu zámer aby to bolo financované zo
Štátneho fondu rozvoja bývania v plnej výške. Máme informáciu, ktorú sme dostali písomne
z Ministerstva...
Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
Dopravy.
Starosta:
..dopravy, že sa proste od 1.januára má byť účinná novela zákona, ktorá umožní to, aby toto,
takéto zariadenia opatrovateľskej služby boli 100 % financované zo Štátneho fondu rozvoja
bývania.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
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Starosta:
Áno, nie spätne. Respektíve faktúry, ktoré budú, budú preplácané, ale to všetko bude
predmetnom obchodnej súťaže! Že proste fakturovať, podmienkou súťaže bude, že fakturovať sa
bude až po januári 2018. Hej? To znamená, že je to naozaj proces, ktorý je jednoduchý ale
chápem tieto otázky. Len keby sme mali ten pozemok od začiatku, od, voľný, ale on voľný nebol.
On bol zazmluvnený a tomu aby sa uvoľnil bolo potrebné dospieť k tej mimosúdnej dohode. To
znamená, že my v princípe, výhodou toho je, že dostali sme, je tu územné rozhodnutie. Čo je
posun. A v podstate teraz je to naozaj len otázka stavebného povolenia. A v prípade, že dodávateľ
dokáže vypracovať tú projektovú dokumentáciu a požiada o stavebné povolenie, tak náš stavebný
úrad vie, vie, myslím, že v zákonných lehotách operatívne takéto rozhodnutie stavebné vydať
a môže sa realizovať stavba.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Áno. Áno. K tomu, potom k tomu bodu, to čo tam je, to je súčasný stav, ktorý je možné
momentálne povedať, hej? Pán poslanec Boháč, faktická poznámka.
Poslanec Ing. arch. Boháč:
Dobre. Aby sme z toho nejako vyšli, tak ja navrhnem, že mali by sme špecifikovať štandard,
ktorý pripraví externá firma a štandardy tejto pripravovanej budovy, ktoré schváli externá firma,
kompetentná a odsúhlasia ho poslanci. A takto bude vlastne budova súťažená. Čiže nechcem to už
zdržovať, že poďme teraz na projekty, robme realizačné projekty alebo proste aspoň stavebné
povolenie. Ale zviažme to trošku všetkým, bez ohľadu na to, kto to bude. My ako zadávateľ,
dajme si spraviť štandard. To znamená, to nie je iba o tých čiarkach čo Halka povedala. Či je to
červené, zelené, má to v tejto chvíli nezaujíma, že či tam bude stromček, smrček, ale ma zaujíma
že tam budú lôžka také, neviem aké, polohovateľné postele možno nebudú súčasťou toho. Ale že
tam budú nejaké dlažby, že tam budú, proste štandard, ktorý sa viaže k týmto zariadeniam. A ten
musí byť minimálne textovo povedaný, aby sme zviazali budúcich súťažiacich ináč dostaneme
neviem čo.
Starosta:
Pán poslanec, toto bude predmetom verejnej obchodnej súťaže, ktorú vy budete schvaľovať.
Poslanec Ing. arch. Boháč:
No len aby to nebolo tak, že..
Starosta:
No nebude to tak!
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Poslanec Ing. arch. Boháč:
..schválime peniaze a nakoniec sa to bude súťažiť z nejakej vizualizácie. To je to.
Starosta:
Nerozumieme sa? Vy rozhodnete podmienky súťaže! Poslanci! V tomto zastupiteľstve.
V máji. Pán poslanec Kollár, faktická poznámka.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ja by som len chcel upozorniť na bod 32, ktorý hovorí Informácia o krokoch vykonaných v
súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ulici.
A my tu debatujeme v rozpočte o týchto podrobnostiach. Tak ja navrhujem, aby sme si toto
podrobne prediskutovali, ale na druhej strane nepodporím túto zmenu rozpočtu pretože
nesúhlasím aby tam bolo vyčlenených tých 1,5 milióna eura. Až potom keď si to všetko
oddiskutujeme. Ďakujem.
Starosta:
Pani poslankyňa Uličná, nech sa páči.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Mňa v podstate pán kolega Boháč predbehol alebo teda celkom zmysluplne to povedal. Čiže
to je presne to čo sme tu hovorili. Že ja nemám problém ako s tou sumou, ani s tou výstavbou ani
s týmito vecami, aj rozumiem prečo úrad to chce takýmto spôsobom obstarávať, aby sme boli
stavebný úrad. Ale presne aby sme zadefinovanejšie nejaké výraznejšie mantinely, aby sme
naozaj vo finále neprišli na to, že tu máme niečo a zaplatíme niečo čo sme tu vlastne vôbec
nechceli. Lebo tento, toto je vlastne dneska bianco šek pre mňa. Čiže plne podporujem pána
Boháča, teda návrh, a potom ako som schopná aj ochotná podporiť zmenu rozpočtu.
A ešte sa chcem spýtať pána Šutaru. My sme svojho času schválili tých 100.000 poslanecké
priority. Že kde sa to vlastne odzrkadlilo v rozpočte, lebo ja to stále nevidím a neviem sa k tomu
dopátrať. Bola by som rada ešte o túto informáciu. Ďakujem.
Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
Ak môžem. Keďže to uznesenie bolo naformulované štýlom, že 100 000 a neboli
programované z akých programov, prvkov, podprogramov, tak my vlastne môžeme zapracovávať
jednotlivé požiadavky s tým, že rozpočet mestskej časti musí viazať sumu 100 000 na priority
poslancov, čo vychádza na jedného poslanca 4 000 €, ale my nemáme tým uznesením presne
zadefinované na čo a v čom to bude.
Starosta:
Ale to povedz. Však to povedz.
Starosta:
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Poprosím pána prednostu ešte aby vysvetlil, že tu nejde o žiadny bianco šek ale jednoducho
ten proces prípravy výstavby Dobšinského.
JUDr. Jesenský, prednosta:
Už v materiáli, v ktorom bol schválený zámer výstavby, bol popis stavby kde bolo povedané
presne čo tam chceme stavať. Ja vám z toho môžem zacitovať: „V rámci dispozičného riešenia
bude vytvorených 60 miest v dvojlôžkových bunkách pre prijímateľov sociálnych služieb, 3
izolované..
Starosta:
Pomaly!
Viacerí:
Pomalšie!
JUDr. Peter Jesenský, prednosta:
...pre prípad ochorenia..“ Je to v tom materiáli, ktorý ste schvaľovali. Takže.. „ ktoré slúžia na
krátkodobú izoláciu chorého. Každá bunka má svoju predsieň prístupnú z chodby, vlastné
hygienické zariadenie.. Zariadenia budú s poskytovaním stravy.. je tam, bude tam celodenné
stravovanie na konzumáciu jedál. Počas dňa budú slúžiť spoločenské miestnosti na každom
nadzemnom podlaží s výnimkou imobilných prijímateľov sociálnej služby, ktorým bude jedlo
distribuované priamo na lôžku. Stavba verejnej opat.., sociálnych služieb okrem obytných
priestorov bude mať vybudované ostatné funkčné časti a prevádzky zariadenia napríklad denné
miestnosti sociálnych sestier, spoločenské miestnosti, rehabilitačnú miestnosť, vyšetrovňu,
prípravovne, sklady, jedáleň pre zamestnancov, priestory pre správu zariadenia ako aj práčovňu či
kotolňu. Nádvorie sa dispozične plánuje upraviť na rekreačnú záhradu. Toto zariadenie bude
bezbariérové s dostatočne nadimenzovanými priestormi pre prijímateľov opatrovateľských
služieb, ktoré umožnia pohyb aj osobám na vozíku. Všetky podlahové plochy s výškovými
rozdielmi budú prepojené rampami s normovaným stúpaním. V objekte sa počíta aj s výťahmi
pričom jeden bude zodpovedať potrebám prepravy lôžka“. To všetko bolo v dôvodovej správe,
zámere.. No keď sme schvaľovali zámer výstavby na jeseň minulého roku.
A my dneska pripravujeme podklady pre verejnú obchodnú súťaž, ktorú budete schvaľovať
opäť vy ako poslanci, podmienky tej verejnej obchodnej súťaže, kde budú samozrejme stanovené
aj podmienky zhotovenia stavby. Kde je popísané, zatiaľ v návrhu, a vy to budete schvaľovať, či
tie podmienky zhotovenia stavby sú dobré, zlé alebo tam treba niečo doplniť, niečo vypustiť,
ktoré sú dneska asi na 5 strán, kde budete schvaľovať návrh zmluvy o budúcej zmluve, kde budete
schvaľovať zmluvu o výstavbe, kúpnu zmluvu, ktorá bude potom následne teda keď sa teda ten
objekt postaví a tak ďalej. V týchto zmluvách sú navrhnuté nejaké sankcie za nedodanie,
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omeškanie, porušenie a tak ďalej a tak ďalej. Ale to sú všetko podmienky, ktoré budú na
najbližšom zastupiteľstve v máji. To sú podmienky tej verejnej obchodnej súťaže, ktorú budete
schvaľovať vy! To znamená, že ak tie podmienky nejakým spôsobom upravíte, zmeníte, rozšírite
alebo zúžiť, bude to na vás. My spravíme návrh, koncept tých podmienok tej výstavby. Tých
podmienok do tej verejnej obchodnej súťaže.
A čo sa týka nejakého toho vizuálu. No my dneska vieme, že je tam nejaká hmota, nejaká
krabica, do ktorej sa to má naprojektovať. A to je tá podmienka tej súťaže, že niekto kto sa
prihlási musí povedať, ok, chcete tam 60 lôžok. Ja ich dám na jedno poschodie a ostatné spravím
telocvične. Alebo dám ich na 3 poschodia a rozmiestnim to. Alebo to spravím nejako inak. A zase
bude nejaká komisia, ktorá to bude vyhodnocovať, aj z vás poslancov, ktorá povie tento alebo
tento alebo tento návrh toho usporiadania, či už funkčného, lôžkového, materiálového a tak ďalej
nám vyhovuje, tento si osvojujeme a za tieto peniaze, ktoré si dal v tom návrhu ho musíš postaviť.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Áno.
JUDr. Peter Jesenský, prednosta:
Tak. Ďakujem.
Starosta:
Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
No ale to sa nevylučuje čo teraz povedal pán prednosta. Ale ja si osobne myslím, to čo pán
Boháč navrhol, však to je nejaký rámec, nejaký štandard, tak to nie je ako zlý nápad. A myslím si,
že v podstate iba trošku precizujeme ten návrh, aby sme aj vedeli, že ako to vlastne má vyzerať.
Aby naozaj vo finále tam nebolo niečo čo nechceme. Ale to sa nevylučuje s tým, a ja akože
v zásade súhlasím s tým čo hovoríte, však ok, je to v poriadku; už som si teda osvojila aj tú
verejnú obchodnú súťaž, aj keď som s tým mala zo začiatku trošku problém. Zase rozumiem
tomu, že lepšie keď my budeme stavebný úrad. Ale toto čo dáva pán Boháč je niečo čo nám to
celé iba trošku prikryje a v podstate pomôže. Takže ja neviem, že teraz v čom sa vylučujeme?
Starosta:
Teraz schvaľujeme návrh na zmenu rozpočtu..
Poslankyňa Mgr. Uličná:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
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Ja teraz nerozumiem, je k tomuto nejaký pozmeňujúci návrh? Alebo nejaká uznesenia?
Poslankyňa Mgr. Uličná:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Ale čo to je?
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
„Žiadam zaradiť do rozpočtu finančné prostriedky na prieskum a rozbory Južné predmestie
a architektonickú súťaž Južné predmestie. Tieto aktivity boli súčasťou plánov obstarávania
územnoplánovacej dokumentácie, ktorý schválili poslanci na zastupiteľstve.“ Toto je pozmeňujúci
návrh ... Ale toto je pozmeňujúci návrh k rozpočtu? Ako? Ale čo pozmeňuje? Hej? No dobre.
Druhá vec, „Žiadam špecifikovať štandard, ktorý budovy, ktorá, budova, ktorá bude
súťažená. Pripraví externá firma a odsúhlasia poslanci.“ Ale my schvaľujeme rozpočet! Toto, toto
je možno naozaj vec tých informácii o Dobšinského. Alebo to je vec, ktorá je súčasťou verejnej,
keď sa bude schvaľovať verejná obstarávanie. Ale v rozpočte sa schvaľujú čísla. Príjmy, výdavky,
výdavky a príjmy. Hej? Teraz tu nie je jediné číslo, hej? Teraz neviem na základe, poprosím pána
Šutaru, akým spôsobom sa týmto chce vysporiadať.
Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
Áno, keby bol..
Starosta:
To je podobný prípad, podobný prípad ako poslanecké priority.
Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
Uhm. Čiže to je.. ak môžem iba v skratke, v rýchlosti.
Starosta:
Poprosím.
Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
Keby sme prijali toto uznesenie a nenavrhli by sme, že odkiaľ by sa to financovalo a prišli by sme
na to, k tomu dokumentu, ktorý hovorí o tých sumách, tak by sa stal rozpočet schodkový. Ako
bežný. Tým pádom by sme mali nie prebytkový, ale schodkový celkovo rozpočet. Keď
nepovieme, že odkiaľ zoberať, ako pán starosta hovoril, alebo akú položku v príjmoch navýšiť,
stáva sa rozpočet nevyrovnaný. Myslím si, že táto pripomienka by mohla ísť do najbližšej zmeny
rozpočtu a zaradiť to v rámci nasledujúcej zmeny rozpočtu. Proste ten proces dodržať, že mestská
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časť sa bude snažiť nájsť tie finančné zdroje, na to, a podľa tých finančných možností zaradiť to
do zmeny rozpočtu. Ak si to pán starosta osvojí, takýto spôsob.
Starosta:
Určite áno. Pani poslankyňa Ležovičová, faktická poznámka.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ak dneska schválime rozpočet na Dobšinského, do májového zastupiteľstva čo budeme mať
pripravené?
Starosta:
Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže. Kompletne všetko, so zmluvami, so
špecifikáciou a tak ďalej a tak ďalej.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ďakujem.
Starosta:
Aj štandardy pre budovu. Tie sú zo zákona.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
A dostaneme to ešte predtým na komisiu!?
Starosta:
Všetkými komisiami to prejde. Pán poslanec...
Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
Ak môžem ešte k tomu..
Starosta:
Pán Šutara ešte.
Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
My máme vlastne kolobeh aj v rámci samosprávy taký, že každá zmluva, ktorá vôbec
niekam ide alebo sa niečo začína, nejaký proces, musí byť rozpočtovo krytá.
Starosta:
Tak!
Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
My nemôžeme ani začať ten proces keďže by to bol vlastne papier na papiere. Zbytočne
robenie niečoho, čo nie je rozpočtovo kryté. A aby sme urýchlili ten proces apríla, že vlastne tam
sa to pripraví a vykreuje, aby som vlastne ja za finančné alebo osoba ktorá tam bude, podpísala
finančné krytie až sa môže vôbec ten administratívny proces na úrade rozbehnúť.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Boháč.
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Poslanec Ing. arch. Boháč:
Veľmi v skratke. Už nebudem.. v podstate tá prvá časť, tá bola k rozpočtu. Dobre, tvrdíte,
že môže byť k ďalšiemu. Ja tento rozpočet nepodporím, lebo v dostatočnom predstihu ste mali
tieto veci a mali byť prekryté, pokryté a neviem ako. Priority mali byť dané, boli dané v oddiely
Územného rozvoja a tak ďalej. Takže pre mňa je uzavretá. A to druhé, b), súhlasím, že to je
nesystémové. V podstate nemá to v tomto rozpočte čo byť, to znamená Dobšinského, tak to
vložím potom v bode, ktorý bude ďalej, to rozviniem. Ďakujem, to je všetko.
Starosta:
Ďakujem pekne. Diskusia ďalej? Ešte nejaké otázky? Končím diskusiu a nejaké záverečné
slovo pána spracovateľa?
Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
Neviem. Myslím, že tu odznelo veľa takých požiadaviek, aj pán Boháč, že v princípe..
Viete, keby sme mali pracovať so všetkými informáciami a uzneseniami, ktoré sa prijímajú na
miestnom zastupiteľstve, tak ten rozpočet je v nejakých úplne iných číslach. Keďže sa, áno, že
pracujeme ale viete, celý úrad funguje tak, že my ako finančné oddelenie spracúvavame
požiadavky jednotlivých oddelení. Tie oddelenia vyhodnocujú, že ktoré aktivity v danom roku
budú riešiť a my ich zapracovávame do rozpočtu. My keď nemáme tu požiadavku alebo tá
požiadavka možno aj bola vznesená, len tie finančné prostriedky neboli natoľko pri tvorbe
rozpočtu v takej výške, že sme vedeli všetky tie pripomienky a možno požiadavky zapracovať do
rozpočtu. To je takisto problém keď ste si všimli takisto pridávame na opravy a odstránenia
havarijných stavov 200.000 euro na majetkové oddelenie. Lebo požiadavka majetkového
oddelenia bola päťnásobne vyššia ako je táto suma, ktorú teraz dávame do rozpočtu. Len nedá sa
všetko spraviť za jeden rok. Keď sa nájdu finančné prostriedky vtedy vieme upravovať ten
rozpočet, preto je to živý materiál až do posledného zastupiteľstva.
Starosta:
Žiaľ, my teraz splácame dlh, ktorý tu bol vystavený v predchádzajúcich obdobiach.
Uvediem konkrétny príklad. Materská škola Myjavská, do ktorej mestská časť nemohla
investovať. Viete dobre, že má byť teraz na zastupiteľstve, na mestskom, návrh na zverenie
a jednoducho aj rodičia, aj poslanci, požadujú aby sme jednoducho túto materskú školu ďalej
prevádzkovali a to si vyžiada nejaké prostriedky. To sú jednoducho veci, ktoré napríklad neboli
v rozpočte. Už teraz sme do toho investovali so súhlasom vlastníka, hlavného mesta, nejaké
prostriedky, ďalšie ideme investovať. To všetko jednoducho musí byť nejakým spôsobom
rozpočtovo kryté. Nemôžeme my prostriedky používať len tak „hala-bala“, že vyberieme
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z bankomatu a jednoducho použijeme. To musí byť v rozpočte a vy poviete či áno alebo nie. Ak
poviete, že nie, tak nie. Ak poviete, že áno, tak potom áno.
Ďakujem pekne, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesení.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďakujem. Máme tu jeden pozmeňujúci návrh od Ľuba Boháča. Prečítam ho: „Žiadam
zaradiť do rozpočtu finančné prostriedky na 1) prieskumy a rozbory Južné predmestie a 2)
architektonickú súťaž Južné predmestie. Tieto aktivity boli súčasťou plánu obstarávania územnoplánovacích dokumentácií, ktorý schválili poslanci na zastupiteľstve.“
Starosta:
To je ako bod..čo? No dobre. Okej.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Tak. Tak sa prezentujte a hlasujte. Nech sa páči.
Starosta:
Ako.. Nech sa páči, prezentujte a hlasujte.
Starosta:
Prezentujte prosím a hlasujte sa.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Nevieme.
/Prezentácia/
Starosta:
A hlasujte prosím!
/Hlasovanie/
Starosta:
Ďakujem pekne. Za hlasovalo 7 poslancov, proti boli 2, zdržali sa 2.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Takže poprosím ešte raz, opakované hlasovanie.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
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Starosta:
Nech sa páči, prezentujte sa ešte raz.
/Prezentácia/
Starosta:
Prezentujte sa a hlasujte.
/Hlasovanie/
Starosta:
Za hlasovalo 8 poslancov, 2 boli proti, 7 sa zdržali. Konštatujem, že návrh nebol schválený.
Ďalšie návrhy.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďalšie návrhy už nemáme, takže hlasujeme o materiáli tak ako ho máme predložený.
Starosta:
Takže prosím prezentujte sa a hlasujte o bode, o návrhu bodu 8 ako o celku.
/Prezentácia/
Starosta:
A prosím hlasujte.
/Hlasovanie/
Starosta:
Konštatujem, za hlasovalo 11 poslancov, proti bol 1, 5 sa zdržali, návrh bol schválený.
Ďakujem pekne dámy a páni.
Bod č.9 bude 13:30 a teraz je obedná prestávka, takže končím teraz rokovanie, prerušujem
rokovanie miestneho zastupiteľstva. Je tu obed. O 13:00 hodine pokračujeme bodom.. bodom,
bodom, bodom.. 30! Bodom 30. A potom ide bod 9. Ďakujem pekne.
~obed~
30. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
Starosta:
Pokračujeme bodom č. 30 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta.
Na úvod.. Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č.16/2017 zo 7.2.2017 ste ma požiadali,
aby som na každé druhé rokovanie miestneho zastupiteľstva predložil správu o činnosti
spoločnosti Technické služby. Súčasne s účtovnou uzávierkou je tu vlastne stručná informácia
o tom, koľko pracovníkov bolo zamestnaných 28.2.2017 na trvalý pracovný pomer, koľko na
dohodu, aké pravidelné činnosti vykonáva mestská časť na základe zmlúv a objednávok
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a v zmysle zmlúv a čo všetko robí. Priznám sa, že tá požiadavka, ktorá bola vznesená zo strany
zastupiteľstva, to znamená, že predkladať správu o činnosti, neviem akým spôsobom si
predstavujete ako má byť táto správa štruktúrovaná. Dovolím si povedať, že z pohľadu
samosprávy, aj na celomestskej úrovni či na mestskej časti, nie je obvyklé aby takáto informácia
bola poskytovaná pravidelne. Je to obchodná spoločnosť, ktorá každoročne pripravuje účtovnú
uzávierku. Tá bude samozrejme predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva, pardon, výročnú
správu. A s tým, že poslanci majú zastúpenie v kontrolnom orgáne spoločnosti, v dozornej rade.
Skôr, skôr možno by som adresoval, ak teda chceme hovoriť o činnosti Staromestskej, mňa by
zaujímala informácia dozornej rady akým spôsobom kontroluje prácu, prácu... prácu Technických
služieb Starého Mesta.
To je ja úvod z mojej strany všetko, otváram diskusiu nech sa páči. Pán poslanec Kollár.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ďakujem, len by som chcel poprosiť, že či je tu riaditeľ?
Starosta:
Nie, nie je tu nikto z predstavenstva.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
A prečo?
Starosta:
Pretože bod má byť pôvodne pripravený na neskoršie, žiaľ, vy ste rozhodli, že to má byť
o 13:00 hodine, takže..
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Aha.. aha! Takže sa nedal ako Váš podriadený zabezpečiť?
Starosta:
On nie je môj podriadený.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
No, tak je to naša organizácia, no takže.. Dobre. Dobre! Však veď to nie, to nie je
rozhodujúce. My si ho prizývame na komisie a práve z komisie vzišiel taký návrh, aby sme nešli
systémom národohospodárskych koncepcií, že čísla sú dobré len ľudia sú chudobní a tieto veci,
takže my sme chceli, aby sme mali podrobnú kvantifikáciu ako sa vyvíjajú Technické služby
Starého. Ako sa vyvíjajú, aká je tam zamestnanosť, na čo sa sústreďujú, aké sú výsledky, že či
všetko robia obstarávaním vlastným alebo či dávajú obstarávať všetko a v tejto súvislosti by som
chcel poprosiť, že minulý rok sme schválili poplatky.. Takto by som chcel povedať. Že
Staromestská, Staromestská alebo Technické služby dostali do priameho riadenia aj tie trhy. Trh
na Poľnej ulici a ďalšie trhy. V súčasnosti dostávajú, ja už som to aj na komisii o tom hovoril,
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dostávajú tí trhovníci výzvy na úhradu poplatkov, ktoré sú výrazne vyššie ako my sme schválili
minulý rok pre trhovníkov. Pretože ja by som chcel oceniť to, že ste si osvojili ten môj návrh, že
ten trh na Poľnej to je určité také gesto, aby žil, pretože tí ľudia tam nechodia za zárobok ale tam
chodia z hľadiska tej by som povedal väčšej propagácie, propagácie tých výrobkov. Dostávajú na
deň okolo 15 – 10 €, poplatky. Ja chcem povedať, že sú ochotní, ak ostanú tie poplatky na tej
rovnakej úrovni, to znamená za 1 meter štvorcový tuším 0,40 €. Oni boli aj pripravení platiť
elektrinu v tomto smere. Takže by som chcel poprosiť aby sme urobili také stretnutie s tými
trhovníkmi, pán starosta bol spolu s pánom riaditeľom a tieto veci dali do poriadku tak ako
zastupiteľstvo minulý rok schválilo poplatky pre týchto trhovníkov.
Starosta:
Ďakujem pekne. To pokiaľ hovoríte o dani za užívanie verejného priestranstva na trh, to je
niečo iné. Pokiaľ ide o túto informáciu, ak dobre viem tak nejaké rokovania tam už boli. Treba
povedať, že doteraz nikto neplatil respektíve mestská časť znášala či už elektrinu, vodu,
upratovanie, všetky služby, ktoré sú spojené s prevádzkou. To znamená, že my sme sa tomu
snažili dať alebo teraz, ako som to správne pochopil, Technické služby sa tomu snažili dať proste
nejaký rámec obvyklý. To znamená je tam správca trhoviska; tam nebol správca trhoviska. To
jednoducho bolo dosť živelné v tom zmysle, že jednoducho každý tam mal svoj stánok, keď,
ktorý užívali, nemali na to nájomné zmluvy. Na tie stánky, ktoré mestská časť dala v minulosti
vyrobiť neboli nájomné zmluvy. Takže z tohto dôvodu, z tohto dôvodu je tu, ale myslím, že tam
je priestor na to rokovať aby to bolo únosné. Myslím, že samozrejme máme záujem na tom, aby
tieto trhy fungovali, aby boli efektívne, a aby záujmom mestskej časti je aby ich podporovala.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Uhm.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Takže urobíme stretnutie...
Starosta:
Môže byť aj stretnutie, nemám s tým problém. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ďuriš
Nicholsonová.
Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová:
Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja si uvedomujem, že my ako zastupiteľstvo nemáme žiadne
páky vo vzťahu k Staromestskej, ktorá teraz riadi tie trhy. Ale ja idem tiež orodovať za to isté čo
pán Kollár, prekvapujúco, a to je ten trh na Poľnej, pán starosta. Tam sú 4 trhovníci, ktorí tam
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chodia pravidelne. Traja. To som ešte jedného pridala. Chodí tam pán Imre, ktorý je ešte
pozostatok voľakedajšieho Malého trhu, ktorý tam chodí už 40 rokov, tvrdošijne, a naozaj poctivo
veľmi. Chodí tam, je tam pani kvetinárka, ktorá predáva kvety. Ona predá tak 3 tulipány denne
a kytičku fialiek teraz keď už fialky sú. A potom je tam nová krv a tá nová krv je takzvaný Modrý
autobus. To sú mladí chlapci, ktorí sa pokúsili o veľmi pekný projekt takej poľnej kuchyne a títo
sa tam snažia vytvárať taký duch proste preživšieho Malého trhu. A im sa to veľmi začalo dariť.
Vytvorili neuveriteľnú komunitu ľudí, ktorí tam napríklad chodia aj z okolitých firiem a taký ten
prerod takých tých komunitných obyvateľov sa dá badať na tom, že napríklad tam keď človek,
ktorý ani nie je z tej štvrte vidí na zemi papier, tak ho zdvihne a hodí do koša a nepýta sa, že kto
ten papier zahodil a podobne. Ako vytvára sa tam naozaj niečo veľmi pekné čo by sme mali,
podľa mňa, podporovať. A teraz si predstavte, že Staromestská im zvýšila o 40, o 400 % ! O 400
% im zvýšila nájom! A tu chcem poopraviť to, čo ste hovorili Vy, pán starosta, neviem či máte
dobré informácie, pretože oni si aj doposiaľ sami platili elektrinu! Tam sme im predsa dali
možnosť odoberať elektrinu, ale za tú elektrinu oni zvlášť platili. To nebola súčasť toho nájmu,
ktorý platili. Elektrina išla úplne zvlášť. A teraz ten nájom im vychádza na 15 euro na deň, tým
mladým v tom autobuse! A pani kvetinárke, ktorá naozaj teda toho, ona tam nechodí bohatnúť tá
pani, ona tam chodí z takej zotrvačnosti by som povedala, tak jej to vychádza na 10 euro na deň!
To je absolútne likvidačné! Ja tadiaľ prechádzam každý deň lebo tam bývam a všetci, vlastne
všetci traja aj s Imrem tvrdia, že pre nich je to natoľko likvidačné, že to zavrú a jednoducho odídu
odtiaľ. A teraz, oni, tak ako hovoril aj pán Kollár, oni nechcú nič zadarmo. Oni chcú platiť. Ale
oni chcú platiť priamo úmerne tomu, čo dostávajú. A pravda je taká, že nedostávajú nič. Tam
vlastne žiadna nejaká protislužba nie je. Tam dokonca upratovanie si zabezpečujú oni sami, na
dennej báze, a to môžeme potvrdiť proste všetci čo sme tam odtiaľ z tej štvrte čo prechádzame
okolo, že tam je čo upratovať a zabezpečujú si to tí chalani sami, respektíve tí trhovníci. Ja by
som Vás veľmi pekne, pán starosta, chcela poprosiť tiež pravdepodobne stretnutie, lebo to sú
naozaj veľmi lucídni ľudia, ktorí si dokážu obhájiť to čo žiadajú a oni nežiadajú veľa. To je práve
to. A možno to stretnutie a potom... Chcela by som sa prihovoriť, aby sme proste takýmto
likvidačným štýlom nešli zvyšovať tie poplatky. Nie my, Staromestská. Ale asi by sa dalo
pohovoriť s pánom Slaninom alebo proste ja neviem s kým, lebo skončíme. Ako my to tam
zlikvidujeme to miesto a teraz, možnože pred 3 rokmi by som takto nehovorila, ale teraz by to
bola naozaj veľká škoda pretože sa tam vytvára, proste formuje sa tam niečo čo je veľmi pekné.
Ďakujem.
Starosta:
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Ďakujem pekne. Určite by som nepoužíval likvidačné. Samozrejme, všetko je vec dohody.
To znamená, sú tam nejaké stánky, ktoré dala v minulosti vyrobiť mestská časť. Tie pokiaľ viem
nemali, za to nájom neplatili. Oni platili vlastne naozaj za využitie verejného priestranstva. Sú tam
stánky, ktoré sú majetkom mestskej časti a ktoré v podstate nejakým spôsobom využívajú. Nie
som celkom presvedčený, že žiadnu protislužbu nedostávajú. Samozrejme je to vec na rokovanie.
Určite ani Technické služby, ani nikto z nás nemá záujem aby proste oni skončili. Naopak!
Jednoducho zmyslom trhu je aby fungoval. Takže, takže.. Nie, ako, ja by som naozaj, v tomto
som optimista. Všetko má svoje riešenie. Áno, súhlasím, treba hovoriť o týchto veciach, treba
problémy riešiť. Ako ďakujem pekne za upozornenie, určite, určite budeme to nejakým spôsobom
riešiť. Môžem deklarovať, že či teda na tej Poľnej je záujem mestskej časti, myslím si, že tak ako
je Váš záujem, aj môj záujem je aby ten trh fungoval. A pokiaľ naozaj je tam šanca, že proste
mohol by fungovať ešte vo väčšom rozsahu, tak budem rád keď bude fungovať a bude
životaschopný.
Pán poslanec Muránsky, faktická poznámka, nech sa páči.
Poslanec Muránsky:
Ja by som len chcel podporiť návrhy pani Nicholsonovej a pána Kollára. Tiež sa k nim
pripájam a chcem dať do pozornosti, že keď sme schvaľovali zvyšovanie poplatkov za nájom ešte
niekedy začiatkom minulého roku, tak už vtedy mestské teda miestne zastupiteľstvo odmietlo
zvýšiť poplatok za meter štvorcový pre túto lokalitu. Takže aby sa prihliadalo aj na to a naozaj sa
vyvinul nejaký tlak na naše Technické služby, aby to teda nechali v stave, kde môžu títo ľudia
prežívať. Ďakujem pekne.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Remišová.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová M. A. ArtD.:
Ďakujem. Aj ja by som chcela podporiť kolegu Kollára a pani kolegyňu Nicholsonovú.
S tým, že ten trh má ešte tú výhodu, že je v blízkosti Medickej záhrady. Že tam vlastne aj tie
mamičky chodia nakupovať, ľudia si tam oddýchnu, potom si idú k tým pár stánkom, ktoré hlavne
žijú teda aj v tých letných mesiacoch.
A ešte som sa chcela spýtať, keď už hovoríme o tom priestore a o tom trhu. Sa mi dostala
informácia, ktorá môže byť úplne nesprávna, preto sa ju pýtam, že domček v Medickej, oni tí
nájomníci tam dostávajú výpoveď alebo ako je to s domčekom v Medickej? Či naďalej bude tam
kaviarnička..
Starosta:
Neviem o tom. Neviem o tom.
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Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Aha! Dobre.
Starosta:
Neviem o tom. Nemám takú informáciu. Určite žiadnu výpoveď nedostávajú. Viem, že tam
bola úvaha o tom, že oni chcú odtiaľ odísť, ale ja nemám informáciu, že by, ako nie záujmom..
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A.ArtD.:
Ale mňa by.. z našej strany, mestskej..
Starosta:
Z našej strany rozhodne nie. Pán poslanec Kollár.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ja na pani Nicholsonovú. Nepotrpím si, aby ste povedali, že máte ten istý názor. Ja s týmito
trhovníkmi žijem denno-denne, dvakrát sa s nimi rozprávam. Len by som bol veľmi rád keby ste
ma pred nimi prestali ohovárať. Ďakujem.
A chcel by som poprosiť, že či by také stretnutie nemohlo byť priamo na tom trhu. Viete už
od budúceho týždňa, aj Imriško prídu, tí zeleninári tam prídu a keby sme s pánom riaditeľom
Slaninom sa tam stretli dopoludnia. Bol by som veľmi rád. Povedzte termín a zorganizujeme toto
stretnutie. Veľmi pekne ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Uličná. Diskusný príspevok, nech sa páči.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Ďakujem za slovo. Ja teda iba chcem povedať, že tento materiál keď som, v podstate si
možno pamätáte, že ja som navrhovala, išlo to aj z komisie majetkovej a finančnej, že netreba aby
nám pán predseda predstavenstva dával do zastupiteľstva ročnú teda účtovnú uzávierku a chcela
som vyslovene správu o činnosti. Na druhej strane si myslím, že toto čo sme dneska dostali na
rokovanie zastupiteľstva je pre mňa, to je ako materiál, ktorý sme schvaľovali, nejakú koncepciu.
Sú tu iba vypichnuté nejaké body, ktoré sú, podľa mňa nemajú žiadnu, ani len informatívnu ani
len žiadnu slušnú podobu aby poslanci vedeli, že aj keď vy stále teda tvrdíte, ako teda ja
rozumiem tomu, že je to spoločnosť, obchodná spoločnosť, síce zriadená mestskou časťou ale
s nejakým samostatným predstavenstvom, samostatným rozhodovaním, tak myslím si, že poslanci
majú právo vedieť čo sa v tej firme deje. Lebo stále, ako nám aj pán Slanina na predchádzajúcom
rokovaní našej majetkovej komisie, zatiaľ žiaden iný príjem nemajú ako príjem z mestskej časti.
To znamená, že fungujú len formou objednávok z mestskej časti a pre mestskú časť vykonávajú
služby. Čiže, čiže myslím si, že by to bola minimálne taká slušnosť svojich poslancov informovať
o tom aké služby teda vykonávajú, koľko čo stojí alebo teda vlastne dať nejaký zmysluplný
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materiál, z ktorého by sa poslanci mohli dozvedieť niečo viac a preto ja si dovolím doplniť návrh
uznesenia, že, „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po a) berie na
vedomie Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Staré Mesto, a.s. a plus žiada dopra..,
žiada dopracovať alebo neviem to, možnože, nie som si úplne istá, že do akej miery ja viem
zaviazať pána Slaninu, ale žiada...
Starosta:
Neviete ho zaviazať.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Prosím?
Starosta:
Neviete ho zaviazať.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Tak ale viem žiadať dopracovať niečo, či?
Starosta:
Vy môžete požiadať mňa, môžete požiadať pána prednostu alebo..
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Tak požiadam starostu, aby zabezpečil dopracovať.. nie..
Starosta:
Nie, prednostu nie.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Nie, prednostu nie. V tejto chvíli je teraz pre mňa fakt..
Starosta:
Takže len mňa môžete požiadať. To je jediné čo môžete spraviť.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Tak môžem Vás požiadať dopracovať kvantitatívne a kvalitatívne vyčíslenie nákladov
a prác v súvislosti s poskytovaním všetkých služieb, ktoré Technické služby Starého mesta, a.s.
zabezpečujú pre mestskú časť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Ja si myslím, že
informácia koľko ulíc sa čistí, ako často sa čistí, koľko má mechanizmov, koľko má strojov. Ja si
myslím, že nič tajné, nič ani zlé ani tajné to nie je. Napríklad máme tu informáciu, drobné
údržbárske práce v objektoch vlastníctva v správe mestskej časti. Tak poviem, vypíšem, koľko.
Štyri škôlky som vymaľoval, 5 škôlok, taká a taká investícia a podľa mňa nič také strašné to nie
je a dokonca to nie je ani tajná informácia si myslím.
Starosta:
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Nie! Všade sú zverejnené faktúry, objednávky. Pani poslankyňa, prepáčte že Vás preruším,
ale toto je problém ten, že oni nie sú spisovatelia! Nie sú, proste tam človek, ktorý by toto vedel
teraz robiť. Robiť správu a toto dávať dohromady v nejakom zrozumiteľnom jazyku. Viete..
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Pán starosta, tak v poriadku. Tak minimálne by mal mať slušnosť či, keď, predsedovia, teda
predseda predstavenstva spolu s ďalšími členmi, aby prišli na rokovanie miestneho zastupiteľstva,
aby možno chodili na rokovania komisií keď sú pozvaní aby túto informáciu podali ústne. Keď
teda, keď je taký problém to napísať. Je tu 38 ľudí zamestnaných na trvalý pracovný pomer, 5 na
dohodu o pracovnej činnosti, v poriadku, sú tam traja členovia predstavenstva. Ja si myslím, že
taký jeden materiál zmysluplný a možnože to bude fakt iba raz za polroka dokáže takáto
spoločnosť predať a podať. Ja si nemyslím, že je to niečo nad rámec, že ich nejako zaťažujem.
Naopak si myslím, že majú nadštandardné manažérske platy na to, aby takúto správu vedeli
podať. Takže ja si to dovolím dať tento pozmeňujúci návrh a ...
Starosta:
Ja si len dovolím si upozorniť, najskôr ste žiadali každý mesiac. Potom dva mesiace, teraz
hovoríte polroka.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Nie! Teraz..
Starosta:
Ale pán poslanec, bolo každé zastupiteľstvo. No? Každé zastupiteľstvo. Teraz každé druhé
zastupiteľstvo. Teraz pani poslankyňa hovorí raz za polroka. Bude výročná správa. Bude výročná
správa, ktorá bude predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva. Všetci dostanete výročnú
správu za rok 2016. Ja len chcem upozorniť, že nie je pravda, že Technické služby majú príjem
len od mestskej časti.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Kedy Vám to povedal?
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Na majetkovej komisii.
Starosta:
Kedy na majetkovej komisii?
Poslankyňa Mgr. Uličná:
(nie je rozumieť zo záznamu)
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Starosta:
Pani poslankyňa, viete veľmi dobre, že od januára Technické služby majú prenajaté
trhovisko na Žilinskej. Už len tam majú príjem z prenájmu stánkov a trhových miest. Takže
neviem ako vám mohol takúto informáciu poskytnúť keď sám veľmi dobre vie, že to tak nie je.
Ale pochopiteľne, schváľte, je to na vás, ja to budem rešpektovať. Pani poslankyňa Remišová,
nech sa páči.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Ja som len chcela povedať k tomu, že pán Slanina neprišiel na zastupiteľstvo. Tak keď je
jeho bod na zastupiteľstve a mal by tu byť, tak si myslím, že mal by tu byť. Aj minister chodí na
výbory keď má prezentovať svoj bod. A to je minister a je väčší pán ako predseda predstavenstva
spoločnosti Technické služby. A tá spoločnosť je plne, je to spoločnosť kde má mestská časť, kde
sú verejné zdroje, kde je vlastne 100 % verejných zdrojov a preto on tu má..
Starosta:
Nie je tam 100 % verejných zdrojov.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Akože nie? Je, dobre, stopercentne vlastní túto spoločnosť..
Starosta:
Áno, to je rozdiel.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A.ArtD.:
...mestská časť. Dobre. Čiže keďže ju 100 % vlastní, tak by sa mal zodpovedať za činnosť
poslancom a keď sa prejednáva správa tak by tu mal byť. A teda keď hovoríte, že myslel si, že
bude ten bod inokedy, na kedy príde teda?
Starosta:
Pani poslankyňa, je to môj bod. Ten bod predkladám ja. V zmysle..
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Lebo na začiatku ste povedali, že myslel si, že bude neskôr tak preto tu teraz nemôže byť.
Starosta:
No nie je tu! Ten bod je č.30. Teraz sme pri bode 9.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Čiže príde neskôr.
Starosta:
No nepríde, neviem. Ja ho už teraz nebudem naháňať.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Aha! Nepríde vôbec.
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Starosta:
Ak ste si nevšimli, ja tu sedím celý čas na zadku a proste ani netelefonujem a som tu stále
prítomný.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Dobre, no ja si myslím, že..
Starosta:
Len chcem upozorniť, je to môj bod. Je to môj bod. Ja som predkladateľ. Podľa obchodného
zákonníka on sa nezodpovedá poslancom. On sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Aha! Takže to máme chápať tak, že Vám nevadí, že tu nie je. Lebo akože ak poslanci majú
nejaké otázky naňho, tak by mali mať možnosť sa ho spýtať. Ešte čo sa týka tej správy. Ja
nehovorím, že on by mal byť nejaký pisateľ a spisovateľ. Píše tam, že sú tam nejaký zamestnanci,
ktorých má na dohodu o pracovnej činnosti a myslím si, že je aj pre Vás, aj pre poslancov dobré
keď nám tu nenapíše.. To nie je správa, to je, to je, ja ani neviem, že čo to je. Že ´maľovanie
v objektoch vo vlastníctve´, drobné údržbárske, zabezpečenie opráv.. Keď nám aj Vám povie čo
presne, v akej frekvencii to čistili, pretože ľudia sa sťažujú! Sťažujú sa, že neni zeleň, že nie sú
sáčky.. Tuto píše ´dopĺňanie zásobníkov na psie exkrementy´. Ja mám sťažnosti, že zásobníky nie
sú doplnené.
Starosta:
Kde? Kde?
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Takže.. Môžem Vám potom dať zoznam tých miest.
Starosta:
Viete koľko oni, počet, robia? Oni to majú rozdelené s externým dodávateľom. Neviem
o ktorom, o akom konkrétne..
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Oni to zabezpečujú externe?!?
Starosta:
Nie! Oni robia iba 11 kusov, historické centrum. Ostatné robí dodávateľ A.I.I. technické
služby.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Dobre. V každom prípade si myslím, že by bolo účelné, keby to do tej správy dali. My a Vy
si to môžeme skontrolovať. Môžeme si skontrolovať koľko na to prostriedkov vynaložili.
Môžeme si skontrolovať efektívnosť tých peňazí. Vy sám ste hovorili, že máte problém, ešte na
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začiatku volebného obdobia, že máte problém s takýmto fungovaním, pretože vlastne oni len
robia nejakú sprostredkovateľskú činnosť a že mala by tam byť lepšia kontrola. Čiže teraz čo my
chceme, áno, sme toho názoru, že by tam mala byť lepšia kontrola. A táto správa by mala slúžiť
na to, aby tá kontrola zo strany, aj poslancov, aj občanov, bola.
Starosta:
Táto spoločnosť má v zmysle Obchodného zákonníka dozornú radu. To je kontrolný orgán.
Dozorná rada. Je tam 5 poslancov miestneho zastupiteľstva. Ja si myslím, že to je dostatočná
kontrola, ak chceme robiť nejakú kontrolu. To je po prvé.
Po druhé, samozrejme, vy sa pýtate, že nie je tu. No ja som predkladal tento materiál na
komisii finančnej a majetkovej a neboli tam poslanci. Ako neurazte sa, ale jednoducho mne bolo
vyčítané, tam pani predsedníčka vyčítala, že proste, že kde je pán Slanina, že to je neúcta
k poslancom. A prepáčte, ako predkladateľ som tam sedel a jednoducho poslanci neprišli.
Komisia bola neuznášania schopná. To je gestná komisia, ktorá ma starosti financie a majetok.
Tak potom ako naozaj buďme k sebe úprimní a začnime každý od seba. Že či sme, či robíme
všetko na plný výkon respektíve ako sa od nás očakáva. Ja hovorím, nemám s tým problém. Je tu
obdobie prípravy výročnej správy. Dostanete výročnú správu za celý rok 2016. Bolo to povedané
aj na predchádzajúcom zastupiteľstve. Vy ste hovorili vtedy o tom, že každé druhé zastupiteľstvo,
teraz hovorí pani poslankyňa, že na ďalšie zastupiteľstvo. Podľa tohto pôvod.., predchádzajúceho
uznesenia to vychádza na to až ďalšie, to znamená na júnové, na júnové, hej? Potom ste povedali,
že raz za polroka..
Poslankyňa Mgr. Uličná:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
No viete, ja len reagujem na to, čo sa tu ozýva. Pán poslanec Osuský, nech sa páči, faktická
poznámka.
Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
Ďakujem pekne pán starosta. No ja by som chcel, tak ako nie člen finančnej komisie, my na
naše komisie chodíme vzorne, ale chcem povedať to, že to pre čo bola nastavená taká frekvencia
a prečo je požiadavka aby boli v jednoduchej, nespisovateľskej správe položky rozvinuté
minimálne do ľudsky pochopiteľných údajov je jednoducho v tom, že ja keď si spomínam na
debatu o tom, že či to pochováme tento spolok, alebo ho necháme žiť, tak to tu bolo pomerne
veľmi tesno dramatické rozhodovanie. Boli tu hlasy, ktoré hovorili „Kartágo esse delendam“.
Zrovnať so zemou a posypať soľou tento spolok. My sme sa nakoniec, po istom debatnom boji,
rozhodli dať tomu šancu. A keď niečomu dávame šancu je celkom logické, že očakávame správy
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z bojiska. To znamená, nebral by som to niečo ako šikanózne keď chceme vedieť, že to, čomu
sme dali šancu ju plní. A ak to vyžaduje spisovateľstvo, neviem, ale ako to vyžaduje len rozšíriť
detailnejšie informáciu bez poetických dodatkov a ornamentov, tak si myslím, že to nie je zas až
tak veľa.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Bučko.
Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
Súhlasím s mnohým čo povedala aj Veronika a teraz aj pán Osuský. Ale chcem povedať
jednu vec, že Veronika tam spomenula tie veci, tie výhrady občanov, ale povedzme o tých
sáčkoch. Tak keď človek zaplatil za tento rok za daň psa 20 euro tak vyfasoval 360 sáčkov
z mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Čiže je v podstate zásobený na celý rok s tými sáčkami
doma. Mám psa, mám celý taký jeden bal doma. A že už nemusí byť teda odkázaný na tie sáčky,
ktoré sú po uliciach. Samozrejme, keby to bol návštevník z inej časti, so psom, tak je dobré keď
sú tie sáčky tam. Ale toto už môže mať teraz každý, kto zaplatí daň za psa, doma.
Starosta:
Ďakujem pekne za upozornenie, pán poslanec. Áno. Je pravda, že ak niekto má problém, že
mu chýbajú sáčky tak, či prihlásil psa a či platí zaňho daň a či si bol zobrať na úrade sáčky,
pretože my dávame už druhý rok každému jednému, na každého psa, jednu rolku sáčkov. Pani
poslankyňa Uličná, diskusný príspevok, nech sa páči.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Ďakujem. Čiže ja si iba dovolím teda poopraviť ten materiál, aby sme teda nevychádzali
z nejakého zaužívaného rytmu. Že budem teda „žiadať starostu o dopracovať materiál
o kvantitatívne a kvalitatívne vyčíslenie nákladov a prác v súvislosti s poskytovaním všetkých
služieb, ktoré Technické služby Starého Mesta zabezpečujú pre mestskú časť na zasadnutie
júnového zastupiteľstva“, aby sme teda tú periodicitu zachovali. Pán starosta, ja sa ešte iba vrátim
k tomu, čo ste povedali. Naozaj, nie na tom minulom zasadnutí komisie majetkovej, na ktorej ste
boli Vy prítomný ale na tej predchádzajúcej som si teda dovolila pozvať pána Slaninu. Po troch
telefonátoch teda prišiel a naozaj na jasnú otázku či majú aj iné príjmy alebo vedia zabezpečovať
iné služby obchodného charakteru pre niekoho iného mi odpovedal jasné nie. Takže toto..
Starosta:
Či vedia?
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Nie či vedia! Či zabezpečujú! Či majú nejaké zazmluvnené..
Starosta:
81

Ale ste povedali či vedia..
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Tak som sa..
Starosta:
Pardon.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Tak som sa zle vyjadrila. Čiže zabezpečujú. Tak vedieť a zabezpečiť... čiže jediným
dnešným objednávateľom alebo práce, ktoré robia; dneska táto spoločnosť robí len pre mestskú
časť. A druhá moja poznámka pán starosta, vy viete, že tu existuje alebo koluje tu vzdanie sa
jedného člena dozornej rady. Neviem či valné zhromaždenie čaká na to keď vypršia 3 mesiace,
aby ste teda zhodnotili, že tá, to vzdanie sa toho členstva je po nejakej formálnej, technickej
stránke nejakým spôsobom nedostatočné, neviem. Nie som špecialista na obchodný zákonník ani
občiansky. Tak chcela by som sa k tomu vyjadriť, že prečo naťahujeme túto skutočnosť. Keď
došlo to síce mailom, ja teraz naozaj neviem zhodnotiť, že či je to korektné – nekorektné, správne
– nesprávne. Myslím si, že túto kvalifikovanú odpoveď by sme dostali, dostali tu z úradu alebo od
niekoho. A prečo sa teda týmto nezaoberáme? Prečo to naozaj hrotíme na 3 mesiace a čakáme.
Vyprší – nevyprší, bude zastupiteľstvo.. ja si myslím, že toto je tiež ako také, minimálne také
detské.
Starosta:
Pani poslankyňa, prepáčte, nerozumiem teraz tejto vašej poznámke. Ja o tom neviem, že by
sa niekto oficiálne vzdal členstva. V dozornej rade. Ako všetko má mať svoj štábnu kultúru, má
mať nejaký právny rámec, ako neviem o tom. To je po prvé.
Po druhé, pokiaľ ide o to či robia Technické služby nejaké práce pre niekoho. No príjem
majú aj z iných činností ako som povedal. To znamená z tej prevádzky tých trhov. To nesúvisí
s rozpočtom mestskej časti ani s objednávkami od mestskej časti. A prvá otázka bola ohľadom,
ohľadom.. Pomôžte mi prosím. Neviem! Dobre? Takže..
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Vy neviete, že sa niekto vzdal?
Starosta:
Ja neviem o tom. Neviem o tom.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
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Starosta:
Kde? Kto to napísal, kde to napísal?
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Pán poslanec, ako.. Ja neviem, akože mail.. Čo je to mail?
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Áno. Vy ste poslali mail mne? Nie. Komu ste poslali ten mail?
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
No jasné, len viete, všetko má mať nejaký, nejaké právne náležitosti. Pokiaľ je problém,
podľa, Vy ako (nezrozumiteľné), možno by bolo vhodné, lebo vznikne nám opäť problém, že
jednoducho nebude dozornú radu mať kto zvolať. Možno by bolo vhodné, keby sa tak stalo na
rokovaní dozornej rady, tak aby bol zvolený nový predseda, ale potom tu budú spory ohľadom
toho, že kto má zvolávať dozornú radu. A opäť bude dozorná rada nefunkčná. Takže z tohto
dôvodu. Ja neviem, ja neviem o tom, že by boli splnené proste zákonné náležitosti vzdania sa
členstva v dozornej rade. Prípadne poprosím pani doktorku Hahnovú, ktorá, ktorá za tieto veci, ak
budete taká láskavá, o vyjadrenie.
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
Ja môžem len povedať, že v podstate ani valnému zhromaždeniu, ani predstavenstvu ani
dozornej rade nebolo oficiálne doručené vzdanie sa členstva. Aspoň nemám ja takú informáciu
a nemám žiaden doklad o tom.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ziegler, nech sa páči, diskusný príspevok.
Poslanec Ing. Ziegler:
Jeden z dôvodov, teda prečo sa táto téma otvára na zastupiteľstve bolo to, ja som členom
dozornej rady. My sme teda najmä, v rámci poslancov nášho klubu dávali nejakú spätnú väzbu
o tom ako možno funguje tá komunikácia vo vzťahu k predstavenstvu, kde veľakrát je to naozaj
o tom, že k informáciám sa dostávame veľmi, veľmi ťažko. Ja si naozaj doteraz pamätám jedno
zasadnutie dozornej rady, kde na naše otázky, kde sme sa pýtali možno podobné veci ako sa
pýtajú niektorí poslanci teraz, nám bolo odpovedané načo sa pýtame, čo sme ako vyšetrovatelia,
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načo nám to všetko reálne je. To znamená, naozaj podľa mňa absolútne legitímne právo o tom aby
aj tí ostatní poslanci, ktorí možno nie sú členom majetkovej komisie dostali informáciu na tejto
pôde. Takisto by sme sa veľmi radi pána Slaninu spýtali niektoré veci. Tak ako povedal pán
Osuský, zo začiatku naozaj bola veľká debata či v tom pokračovať – nepokračovať. Dneska keď si
pozrieme možno faktúry, ktoré idú, veľmi veľkú časť vecí Staromestská len sprostredkúva to
znamená objednáva si ďalej. A veľmi radi by sme dostali na to odpoveď, ok, ako sa to rozvíja
v tomto smere a tak ďalej. To z tejto správy, to z tejto správy nevyčítame. Pán starosta krúti
hlavou, ale to sa v pohode dá nájsť na tom webe a dočítať, že obrovské množstvo vecí,
jednoducho.. Ale ja nehovorím, že to je zlé!
Starosta:
Povedzte čo konkrétne!
Poslanec Ing. Ziegler:
Moja jedna z konkrétnych otázok je, máme tu, môžeme kľudne čítať faktúru po faktúre, aj
na upratovanie, čistenie, čo bolo jedna z tých zásadných vecí..
Starosta:
V tomto roku..
Poslanec Ing. Ziegler:
Zatiaľ tohtoročné faktúry neboli zaradené. Sú tam decembrové. To znamená, pozerám tie,
ktoré sú nejakým spôsobom zverejnené. Ale ja nehovorím, že je to zlé. Len by sme radi od pána
Slaninu počuli tu.. Nemyslím to, že si to objednáva ďalej, ale otázka už možno sa funguje rok, rok
a pól, ako to on vidí koncepčne. Kedy možno a aké aktivity budú chcieť robiť vo svojej réžií,
ktoré sa budú, ktoré sa nebudú. Lebo o tom bola tá diskusia, hej? A to bol pre mnohých poslancov
ten impulz, že odsúhlasili to ďalšie fungovanie Staromestskej alebo Technických služieb, že si to
budú robiť nejakým spôsobom vo vlastnej réžií. A preto by bolo fajn, keby tu bol. A ok, bol to
bod 30, on predsa nemôže vedieť či bod 30 príde na rad o jednej, o tretej, o piatej bolo by naozaj
fajn keby tu bol a na tieto otázky zodpovedal. A opäť možno keby kolegovia dostanú odpovede na
tieto otázky je možné, že naozaj už takáto debata potom by k tomu nemusela byť a možno naozaj
bude stačiť keď sa budeme k tej výročnej správe baviť, ďakujem.
Starosta:
Prepáčte pán poslanec, kedy bola naposledy dozorná rada?
Poslanec Ing. Ziegler:
V decembri.
Starosta:
Koľkokrát bola vlani? Koľkokrát bola vlani dozorná rada?
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Poslanec Ing. Ziegler:
Trikrát, štyrikrát?
Starosta:
Ako, viete, toto je presne platforma na to, aby dozorná rada robia dozor nad prácou. Ja
pokiaľ viem, posledná dozorná rada bola, prebehla...
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Bola vecná, dostali ste všetky informácie, neviem, môžu sa vyjadriť ďalší členovia dozornej
rady, nech povedia akým spôsobom to prebiehalo. Ja naozaj, nie je pravda to čo hovoríte, že
jednoducho Technické služby nejakým spôsobom robia, objednávajú si práce, ktoré si
objednávame my u nich, u niekoho ďalšieho. Toto bol minulý rok pokiaľ nebol vysúťažený
dodávateľ, centrálny dodávateľ tej veľkej verejnej súťaže na údržbu verejných priestranstiev. Ale
to od augusta, keď vlastne bola uzatvorená dohoda, toto už neplatí. A to by ste, myslím si, veľmi
dobre mali vedieť ako člen dozornej rady. Pani poslankyňa Oráčová, nech sa páči, faktická.
Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ja som tiež členkou dozornej rady Technických služieb, tak chcem povedať, že naozaj
posledná dozorná rada, ktorá bola v decembri boa už veľmi rozumná, nazvem to. Mali sme
pripravená všetky podklady, ktoré sme žiadali. Dostali sme ich k nahliadnutiu úplne všetky. Boli
tam sumáre všetkých pracovných dohôd, všetko čo sme chceli. Boli tam faktúry, boli tam verejné
obstarávania. A tiež by som privítala keby dozorná rada bola častejšie, ideálne raz do mesiaca.
A myslím si, že práve od toho sme my, keď nám ostatní kolegovia poslanci povedia, pošlú, aké
otázky majú na Technické služby, práve od toho je dozorná rada aby si na tieto otázky vyzbierala
odpovede. Pán Slanina je ústretový, vždy vie všetko pripraviť, pretože myslím si, že robí
manažérsky. Na všetko odpovie a myslím si, že nemá s tým problém, že by niečo chcel zatajovať.
Tomáš, však myslím, že minule sme dostali všetko čo sme potrebovali. Ďakujem.
Starosta:
Pani poslankyňa Remišová, faktická poznámka nech sa páči.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
No ja som len chcela, že keď ste krútili hlavou, že si neobjednávajú všetko ale
pravdepodobne ste chceli povedať, že to robia asi vo vlastnej réžií. Tak práve táto správa
poslancom je na to, aby sme sa tu nemuseli dohadovať, že Vy hovoríte, že robia, my nerobia a tu
by to bolo napísané, no. A tie objednávky. Keď hovoríte, že sú zverejnené faktúry, tak za rok
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2017, teraz sme koncom marca, za chvíľku bude 1.apríl v sobotu, čiže máme prvý štvrťrok za
sebou a ja na tej stránke nevidím jedinú faktúru za rok 2017.
Starosta:
Na našej stránke sú všetky faktúry..
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Na staromestskej, na stránke Starého Mesta?
Starosta:
Na stránke Starého Mesta sú všetky faktúry, ktoré boli vystavené spoločnosťou Technické
služby voči mestskej časti.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Ja teraz hovorím o faktúrach...
Starosta:
Ja hovorím o tom, že tuto bola požiadavka čo všetko robí, robia Technické služby pre
mestskú časť. Všetky faktúry sú zverejnené na stránke mestskej časti.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
No ale to je niečo úplne iné..
Starosta:
No to je to isté.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Pardon!
Starosta:
To sú tie isté faktúry!
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Nie je to vôbec to isté. Nie je to vôbec to isté, pretože ak si Staromestská, pardon,
Technické služby niečo objednáva..
Starosta:
Jasné!
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
..od tretích osôb tak to na Vašej stránke, na našej stránke..
Starosta:
Súhlasím!
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
..pravdepodobne nebude, že?
Starosta:
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To máte pravdu.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Ja keď sa pozerám na faktúry za rok 2016 tak tam vidím, že si objednali od TZB
technológie termostaty, od spoločnosti Hurricane si objednali, dali zálohu za prenájom plastových
barelov, Vaša Slovensko stravné lístky, Kulla vianočná výzdoba, SPP plyn, Autoideál kompletné
prezutie zimných pneumatík, Bratislavská vodárenská, od Jozefa Molnára si zobrali vykonané
v mesiaci november, neviem aké práce, to je jedno.. Ale skrátka, ja hovorím o týchto faktúrach
a ešte raz - je mesiac apríl a ani jedna faktúra na ich stránke neni! Čiže tu je úplne legitímne, že
my sa tu bavíme o tom prečo oni nám dajú zdrap papiera kde je napísané robíme toto, robíme
hento a neni tu, neni tu ani jedna položka kde by bolo napísané čo presne, koľko a za čo. A odkiaľ
to my máme vedieť keď to neni ani na tej ich webovej stránke kde by to malo byť! A malo by to
vadiť aj Vám!
Starosta:
Obchodná spoločnosť zo zákona zverejňuje raz štvrťročne všetky faktúry.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Už je skoro 1.apríl.
Starosta:
Nie, ešte stále máme prvý štvrťrok pani poslankyňa.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Volá sa to Technické služby Starého mesta. Majú inú web stránku, tam si prosím pozrite..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Tssm.sk. Web stránka Staromestska.eu je nefunkčná. Respektíve neaktívna.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Máte tam napríklad všetky zmluvy s trhovníkmi napríklad na Žilinskej.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Nemôžete si zobrať slovo, teraz hovorí pán Ziegler. Prepáčte. Vy ste skončili.
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Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Môžete sa prihlásiť ale ja vám neviem dať teraz. Dajte slovo pani Remišovej, prosím Vás
pán Špuler.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová M. A. ArtD.:
Už môžem? Ak to je na tej ich novej stránke, tak beriem späť, ak to tam je uverejnené. No
v každom prípade bolo by dobré, že to do tej správy pre poslancov aj dať. Ďakujem.
Starosta:
Pán poslanec Ziegler, nech sa páči.
Poslanec Ing. Ziegler:
K tej našej debate, ja dúfam, že som na tej správnej stránke a čítam, je tu nejaké faktúry
z 9.12. A.I.I. technické služby strojové čistenie a oplachovanie komunikácií, hej? To znamená, že
to je to o čom rozprávame, že to čo chceme počuť, že teda prečo alebo kedy to začnú takéto veci
robiť prípadne sami, ak to budú chcieť robiť. Ako je možné, že si to vyhodnotia, že nevieme to
zabezpečiť a tak ďalej. To znamená, že nie je pravda to čo ste povedali, že od augusta to takýmto
spôsobom nie je. Ale opäť, preto by bolo dobré keby tu pán Slanina bol a vedeli sme sa o tom
rozprávať.
Starosta:
Pán poslanec..
Poslanec Ing. Ziegler:
Rozprávať, á, uhm.. Ešte si teraz pozerám tú webovú stránku a myslím si, že tieto
decembrové sú aj na tej dobrej stránke, myslím, že sú takisto posledné. Je pravda tá, že môžu to
robiť štvrťročne, ale my sme sa, zase na dozornej rade sme poprosili pána Slaninu, aby to bolo aj
priebežne, optimálne na mesačnej báze, práve kvôli informovanosti. Vtedy nám prisľúbil, že to,
že to takým spôsobom bude. Je to o tom, že asi to neodporuje ničomu ale tak je fajn, aby sme tie
informácie možno mali priebežne. Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Ja by som tiež chcela povedať, pán starosta, že vidíte keď sa už takto bavíme, tá zmena
stránky, ja som tiež bola v tom, že je stále staromestská.eu. Mohla byť napríklad v tejto správe,
napríklad. Čiže ona tá správa má nejaký význam a neviem, nechápem tej Vašej hystérii alebo toho
takého zdôvodnenia.
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Starosta:
Ale prepáčte!
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Však je to, je to všetko na stránke, hľadajte si. Pán starosta, veď naozaj, ako ja sa vraciam
k tomu materiálu, že keby to ten materiál obsahoval, všetky tie potrebné informácie, v podstate
nemusíme tu viesť ani túto debatu. No.
Starosta:
Pani poslankyňa, poprosím, aby ste naozaj vážili slová. Žiadna hystéria tu nie je. Posledná
faktúra zverejnená na stránke Technických služieb je 23.3.2017. To znamená týždeň stará. Tak
naozaj neviem, nerozumiem tomu, že prečo toto vôbec tu vzniká. Mrzí ma, že Technické služby,
napríklad ja by som rád videl správu dozornej rady o svojej činnosti za rok 2016. Bude valné
zhromaždenie, proste bude, príde výročná správa. Ja budem rád keď proste takúto správu budem
môcť predložiť aj poslancom, akým spôsobom dozorná rada pracovala. Pani poslankyňa
Remišová, nech sa páči.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Uhm, ešte keď sa bavíme o Technických službách a hovoríme, že všetko robia vo svojej
réžií, tak tie opravy, napríklad teraz keď si to pozerám, už tie faktúry za rok 2017 napríklad,
oprava Židovskej, hej? Že to robila firma HN-Invest, s.r.o. Čiže, to je vo faktúrach.
Starosta:
Ale 2016..
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
2017, pardon. To je už faktúry 2017. Možno za niečo iné, to je jedno. Ale že nerobia zrejme
všetko vo vlastnej réžii a veľa služieb si aj objednávajú.
Starosta:
Nie! Sú niektoré veci, ktoré samozrejme nerobia. Jednoducho, dobre, prezutie gúm...
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Opravy ciest.
Starosta:
Prezutia gúm si nerobia sami. Tak ako vodu musia platiť BVS-ke, keď tu boli čítané.
Vrecká na psie exkrementy kupujú oni, hej? To nevyrábajú. To jednoducho kúpia a oni to potom
osádzajú.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M. A. ArtD.:
Oprava komunikácií.
Starosta:
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Oni neupravujú komunikácie.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová, M.A.ArtD.:
No však v poriadku, ale to znamená, že veľmi veľa služieb nerobia vo vlastnej réžií ale si
ich objednávajú. Tak!
Starosta:
Nie! Ako.. No.. Keď si pozriete faktúry, ktoré tam sú zverejnené, hej? Dovoz a vyloženie,
odvoz a uloženie komunálneho, teda VKK to je myslím, že komunálny odpad, jednoducho opäť,
to sú veci, ktoré jednoducho musia niekam odviezť, hej? To musia zaplatiť za to, že tam môžu ten
odpad doviezť. Ako jednoducho je to normálna štandardná spoločnosť. Veci, ktoré vedia robiť vo
vlastnej réžii robia vo vlastnej réžii. Zmyslom celých Technických služieb je to, aby oni robili vo
vlastnej réžii. To, že minulý rok bolo prechodné obdobie, keď jednoducho mestská časť nemala
vysúťaženého dodávateľa všetkých služieb, ktoré boli spojené s údržbou verejných priestranstiev,
ja som to opakovane hovoril. Že my sme už jednoducho neskočili na to, že ideme to nakupovať
cez elektronické trhovisko. Jednoducho to bol taký omyl, to bola taká chyba! Síce by sme ušetrili
obrovské peniaze, ale kvalita bola nulová. Z toho dôvodu jednoducho bolo to zabezpečované cez
Technické služby a niektoré veci robili sami a niektoré veci robili dodávateľsky. Ale teraz robia
všetko dodávateľsky. Historické jadro čistia oni. To znemená, že komplet denné čistenie,
vyprázdňovanie smetných košov, výmena vreciek v historickom jadre a širšom okolí, to znamená
Vajanského nábrežie až Gondova. To robia Technické služby. Ostatné robí dodávateľ A.I.I. Lebo
oni to robia na dennej báze. Dokonca v historickom jadre to robia na, dvakrát denne. Kým ostatné
ulice sú čistené a smetné koše vyprázdňované na týždennej alebo báze. Takže z tohto dôvodu,
jednoducho to historické centrum má úplne iný režim. Plus ďalej je tam, oni majú na starosť, že
ako je to napísané. Majú na starosť Grassalkovichovu záhradu, správu Grassalkovichovej záhrady,
správu Medickej záhrady To sú veci, ktoré proste robia oni. Je to ich zodpovednosť, oni vo
vlastnej réžii, teraz napríklad nakúpili kosačky. Jednoducho nemali teraz na profesionálne
kosačky peniaze, kúpili proste kosačky menšieho charakteru. Profesionálna stojí 30 000, oni
kúpili za 4 000. Jednoducho ide o to, že teraz oni budú kosiť Grassalkovichovu a Medickú
záhradu. Toto sú proste veci, ktoré myslím, že boli aj v minulosti veľakrát povedané, že ja som to
viackrát povedal, že aká je predstava. Ak hovoríte o tom, pán poslanec odišiel teraz, ale ak
hovoríte o tom, že áno, boli tu diskusie. Ja som bol ten, ktorý povedal, že zrušme tú spoločnosť.
Vy ste povedali, že nie, poďme ďalej. Teraz tá spoločnosť funguje, v zmysle zákona vytvára
nejaký zisk a jednoducho zabezpečuje činnosti a môže nakupovať. Nakúpili, nakúpili ten prístroj
na odstraňovanie grafiti. To bolo z ich peňazí! To nebolo z našich peňazí. Nakúpili teraz tie
kosačky. Zvažujú nákup ďalšieho čistiaceho stroja, multifunkčného malého, ktoré jednoducho
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zabezpečí, nie elektrického za 240.000, ale proste menšieho za 50.000. Síce nie elektrického, ale
naftového. Ale proste jednoducho je to veľký nepomer. Ako naozaj, akékoľvek špekulácie, ktoré
nejakým spôsobom sa tu objavujú alebo akože spochybnenia.. Správajme sa prosím štandardne.
Máme tu dozornú radu. Poprosím dozornú radu, aby proste dozerala a robila tú dozornú funkciu
a informovala poslancov tak ako má, o tom, čo zistila, akým spôsobom hospodári, hospodária
Technické služby. Ja predložím výročnú správu, ktorá bude neviem či na budúce zastupiteľstvo
alebo na júnové, výročnú správu spoločnosti, ktorú musí každá obchodná spoločnosť raz ročne
vypracovať. Tam budú komplet informácie o tom, čo sa urobilo v tom roku, s fotkami, s popisom,
a tak ďalej, to bude, to sú štandardné spôsoby. Ako neurazte sa, ale to že ste chceli každý mesiac
mať informáciu.. Ako naozaj viete veľmi dobre, neviem kto z vás píše správy tohto charakteru,
ale jednoducho to zaberie naozaj dosť veľa času, ak to má byť poriadne. Preto to vlastne skĺzlo do
toho, že sme vlastne predkladali len tú účtovnú závierku, to je jediné čo je možné v priebehu toho
mesiaca dať, lebo inak by sa to naozaj opakovalo.
Pani poslankyňa Párnická, nech sa páči faktická poznámka.
Poslankyňa Párnická:
No ja by som sa chcela vrátiť teda k tej dozornej rade. V decembri teda naozaj bola tá
schôdza korektná a v podstate sme sa väčšinu vecí dozvedeli. Veď máme zápisnicu. Ale ja by som
vrátila k fungovaniu dozornej rady, pretože v januári teda náš predseda odstúpil nielen
z predsedníctva, ale aj sa vzdal členstva v dozornej rade. A my sme vlastne čakali, že nejaká
výpovedná lehota tam je, teda že nejak valné zhromaždenie, že zareaguje. Tak neviem teda túto
patovú situáciu treba nejak vyriešiť, lebo hej? Niekto nás musí zvolať, hej? Čiže my sa zvoláme,
hej? Ale nie sme v podstate v celej zostave, tak ako máme..
Starosta:
Pán poslanec Ziegler, nech sa páči, faktická poznámka.
Poslanec Ing. Ziegler:
Uhm, vy ste pán starosta spomenuli, že teda že máte pocit, že sú tu nejaké špekulácie. Ja si
myslím, že 50 minút sa bavíme o tom, že chceme sa pýtať, chceme sa dozvedieť informácie a ja si
nemyslím, že je na tom niečo zlé. Celé myslím, aj to, čo Martina Uličná hovorí alebo Veronika
Remišová je o otázkach, na ktoré chceme odpovede. A ja si myslím zase nechajme to keď o tomto
môžeme rozhodnúť my ako poslanci, že ako často tú správu chceme mať, tak nechajme potom..
Nie je rozhodujúce, že čo je štandardné a čo nie je štandardné, lebo Vy čo máte pocit možnože je
neštandardné, pre niekoho iného môže mať z toho pocit, že je to štandardné, hej? Takže naozaj to
v tomto nechajme. Áno, máte pravdu v tom, že nie je to asi ľahké písať každý mesiac, preto sa tá
lehota, preto sa tá lehota chcela dať na 2 mesiace. Môže to byť (nezrozumiteľné), či to nemá byť
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menej často. Ale jednoducho celých 50 minút sa bavíme o tom, že radi by sme sa dopracovali
k nejakým ďalším informáciám. Povedzme si a nerobme si z toho nejaký problém za to, že sa
pýtame. A mne práve, ja som mal veľakrát zlý pocit z tej dozornej rady, lebo práve o tom, keď
sme sa pýtali nejaké veci, tak veľakrát nám naozaj bolo povedané, že čo sa to vlastne vôbec
pýtame a prečo sa to pýtame a načo nám to je. Áno, decembrová dozorná rada bola možno
v lepšom duchu, ale teraz zhodnotil som celý rok 2016 nielen teda to posledné, ďakujem.
Starosta:
Pán poslanec Kollár, faktická poznámka nech sa páči.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
No, len pár slov. Vidíte, keby tu bol prítomný pán Slanina množstvo vecí by sme si mohli
face to face vydiskutovať, preto by som chcel poprosiť aby ste Vy, pán starosta, nebrali všetko,
všetku ťarchu na svoje ramená, máte toho dosť, takže rozdeľujte veci. A Vy viete, že ja som bol
ten iniciátor keď vy ste predložili, že zrušiť Staromestskú, tak som sa prvý zasadil. Ale chcem Vás
aj ubezpečiť, už nebudem kandidovať na uvoľnené miesta v tej dozornej rade, asi mi vyhovuje
táto pozícia lepšie. A zároveň by som chcel aj oceniť prácu pána Slaninu. To je chlap na
správnom mieste len mi tam nejak nevystrkávajú sa tí ďalší dvaja. A to by sme sa raz chceli
dozvedieť čo tam robia, akú majú deľbu práce. Takže nabudúce ja verím, že pán Slanina tu bude
a Vy môžete byť pokojnejší, môžete rozdávať karty od predsedníckeho stola a vyčkávať.
Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Palko, nech sa páči.
Poslanec Mgr. Palko:
Ďakujem za slovo. No možno asi dám niekoľko vecí na pravý poriadok. Uhm, chcel by som
sa vyjadriť v prvom rade k roku 2016. Zopár zastupiteľstiev dozadu, myslím, že to bol pán Vagač,
ktorý sa rozčuľoval, že dozorná rada nič nedozoruje a z toho mi vyplynulo, že toto zastupiteľstvo
asi nemá úplne presné informácie o tom ako fungovala dozorná rada minulý rok. Stretli sme sa
trikrát, v rámci pravidiel platných stanov. Je to minimálny počet stretnutí dozornej rady, ale zákon
respektíve pravidlá boli dodržané.
Druhá vec je moje vzdanie sa funkcie člena dozornej rady. Toto moje rozhodnutie prišlo po
mojom vystúpení z Bratislavského, Staromestského pravicového klubu. Poslal, respektíve podľa
platných stanov som informoval členov dozornej rady, kópiu dostal pán starosta a kópiu dostal
taktiež pán Paradeiser. Toto, tento môj list bol síce iba naskenovaný, ale spĺňal dva základné
prvky, respektíve právne náležitosti. Bola tam moja vôľa a bol tam môj podpis. Čiže trvám na
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tom, aby tento dátum, 31.janár, bol braný ako dátum kedy som sa ja vzdal členstva v dozornej
rade. No, to je všetko, ďakujem.
Respektíve, pardon, to že dozorná rada zobrala na vedomie tento môj odchod, dokazuje
neviem, dokazujú moje rozhovory, ktoré som mal potom s členmi dozornej rady. Čo bolo
napríklad aj s pánom Borguľom, ktorý sa ma pýtal na poslednom zastupiteľstve vo foyeri, že teda
prečo som odišiel, tak sme si to vyrozprávali. Čiže minimálne pán Ziegler, pani Párnická a pán
Borguľa majú tú vedomosť, že som respektíve dostala sa k nim tá správa respektíve informácia,
že som sa vzdal členstva v dozornej rade. Ďakujem.
Starosta:
Pán poslanec, ale dozorná rada nezobrala na vedomie Vaše vzdanie sa. Dozorná rada
nezasadala. Takže to sú trošku rozdielne pojmy. Poprosím pani doktorku Hahnovú o vysvetlenie.
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
Ja by som si len dovolila odcitovať z aktuálne platných stanov ktoré hovoria v §20 odseku
10, že „Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť písomným oznámením doručeným
dozornej rade. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať toto odstúpenie do 60 dní odo dňa
odstúpenia, výkon funkcie sa končí dňom keď odstúpenie prerokovalo valné zhromaždenie,
najneskôr však uplynutím lehoty 60 dní od dňa oznámenia“. Čiže ak sa tu niečo doručovalo, ešte
raz, nevieme my o tom, že by vôbec niečo takéto prišlo. Nevieme či dozorná rada oficiálne ako
dozorná rada, to je to čo teraz povedal pán starosta keď nezasadala, čo bolo adresované dozornej
rade? Hej? A toto je presne z aktuálnych stanov odcitované.
A ešte by som jednu doplňujúcu informáciu čo sa týka dozornej, zasadnutia alebo zvolania
dozornej rady, toto sa tu riešilo aj v minulosti, že keď aj valné zhromaždenie nezvolá lebo zvoláva
predseda dozornej rady..
Starosta:
Tak!
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
..zasadnutie dozornej rady. Ako nie je problém, aby sa členovia zvolali sami. Toto nie je
nikde upravené. Ani v stanovách, ani v zákone. Čiže nie, nemusí sa čakať na valné zhromaždenie,
to všeobecne teraz samozrejme hovorím, na valné zhromaždenie, aby zvolalo dozornú radu.
Starosta:
Ďakujem pekne. No dozorná rada neinformovala valné zhromaždenie o tom, že sa niekto
vzdal členstva v dozornej rade. Ako prepáčte, ten zákon je jasný v tomto. Ono je rozdiel dozorná
rada a člen dozornej rady. To že niekto pošle mail členom dozornej rady je jedna vec, to je fajn,
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ale jednoducho mala o tom rokovať dozorná rada, má to zobrať na vedomie a má o tom
informovať valné zhromaždenie. Ale to je z toho zákona, z toho štatútu jasné.
Poslanec Mgr. Palko:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Vy ste stále predseda, pán Palko. Vy ste stále predseda dozornej rady. Vy máte zvolávať..
Poslanec Mgr. Palko:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Ja nerozumiem tomu. Ako naozaj naštudovať si ten rokovací poriadok a ísť podľa, pardon,
štatút a ísť podľa neho. Pani poslankyňa Remišová, nech sa páči, diskusný príspevok.
Poslankyňa Mgr. art. Remišová M. A. ArtD.:
Ďakujem. Ešte keď hovoríme o Technických službách, tak sa nám dostalo na sociálnej
komisii informácia, že seniori vlastne majú odísť z Kýčerského do nových priestorov
a Kýčerského by mali používať Technické služby. Čiže možno by ste mohli zdôvodniť prečo tak
bolo rozhodnuté a prečo tento priestor chcú Technické služby. A aký to bude mať, aké to bude
mať pozitíva pre našich seniorov, z ktorých nie všetci vyjadrili spokojnosť s týmto krokom.
Starosta:
Pani poslankyňa, vy ste schválili prenájom objektu na Žilinskej, komplet celého objektu
Staromestskej respektíve Technickým službám. Oni sú nájomca celého priestoru. Prišla iniciatíva
zo strany sociálneho oddelenia, aby boli kluby, ktoré tam sú, na Kýčerského, presťahované na
Heydukovú. Tam ten podnet vznikol z rokovaní s obyvateľmi domu na Heydukovej keď sme
hľadali riešenia ako skolaudovať dve triedy materskej školy, ktoré predchádzajúce vedenie
zrekonštruovalo a nebolo schopné skolaudovať z prostého dôvodu, že jednoducho obyvatelia
vchodu nesúhlasili s tým, lebo sa cítili oklamaní. V rámci toho sme hovorili o tom, že sú tam
priestory TV centra, ktoré boli nevyužívané, ktoré boli vypratané a ktoré mestská časť nevyužíva.
Následne z tohto podnetu bola diskusia, že bolo by možno vhodné seniorov presťahovať na
Heydukovú, to znamená na horné poschodie kde bolo TV centrum. Na jeseň sa podarilo toto,
tento priestor vyprázdniť a následne sa pristúpilo k rekonštrukcii. Je to vlastne požiadavka
sociálneho oddelenia, aby takýmto spôsobom bol takýto priestor využívaný s tým, že je to plne
vlastne súčasťou tých trendov, ktoré sú dnes. To znamená, že viacgeneračné komunitné
využívanie priestorov -jednak materská škola, jednak denné centrum pre seniorov.
Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, diskusné príspevky, dovolím si ukončiť diskusiu a prosím
návrhovú komisiu o návrh uznesenia k bodu č.30.
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Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďakujem. Dostali sme jeden pozmeňovací návrh od Martiny Uličnej, ktorý znie: „ Miestne
zastupiteľstvo a) berie na vedomie správu o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta,
a.s. b) žiada starostu dopracovať materiál o kvantitatívne a kvalitatívne vyčíslenie nákladov a prác
v súvislosti s poskytovaním všetkých služieb, ktoré Technické služby Starého Mesta, a.s.
zabezpečujú pre mestskú časť a to na júnové zasadnutie miestneho zastupiteľstva“.
Starosta:
Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa a hlasujte.
/Prezentácia/
Starosta:
Ďakujem pekne. A hlasujte!
/Hlasovanie/
Starosta:
Toto bol pozmeňujúci návrh?
Niekto:
Áno, pozmeňujúci návrh.
Starosta:
Takže ďakujem pekne. Návrh pani Uličnej bol schválený. Teraz poprosím návrh uznesenia.
15 za, 1 proti, 2 sa zdržali.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Čiže.. Tu netreba nič, lebo to bolo (nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Dobre. Ďakujem, ďakujem pekne, návrhovej komisii a otváram bod č. 9.
9. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti
Bratislava–Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040
Starosta:
Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti. Poprosím pána
Vladimíra Ondrejičku, zástupcu Centra urbánnej bezpečnosti, ktorý je zhotoviteľom tohto nášho
programu, aby nám ho v stručnosti predstavil.
p. Ondrejička, zástupca Centra urbánnej bezpečnosti:
Dobrý deň. Vážený pán starosta, vážené dámy, vážení páni. Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja mestskej časti je základný strategický dokument, ktorý vyplýva z platnej
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legislatívy zákona 539/2008 o Podpore regionálneho rozvoja, ktorý ho definuje ako základný
strategický plánovací dokument. Ináč povedané je to základný dokument, ktorý definuje ciele
a priority rozvoja mestskej časti na obdobie do roku 2023 s výhľadom, s predstavou budúceho
vývoja do roku 2040. Tento dokument bol pripravovaný v úzkej spolupráci s mestskou časťou,
s miestnym úradom, za aktívnej účasti aj zástupcov mestskej časti, to znamená pána starostu,
jednotlivých poslancov, jednotlivých oddelení.
V rámci príprav dokumentu sa veľmi veľká váha dávala práve na možnosť vyjadrenia sa
verejnosti k tomuto dokumentu a vstupu verejnosti ako i jednotlivých poslancov k návrhu znenia.
A v podstate tak ako i pripomienkovaniu tohto finálneho návrhu. V rámci prípravy prebehli,
prebehla sociálna sonda na vzorke viacej ako 200 respondentov, ktorá bola zameraná na zber
podnetov problémových oblastí a návrhov k ďalšiemu rozvoju mestskej časti. Takisto prebehli
dve verejné diskusie s obyvateľmi. Prebehla diskusia

s poslancami nad návrhom tohto

dokumentu. Dokument bol prerokovaný v každej jednej komisii miestneho zastupiteľstva. To
znamená prebehol takáto štandardná diskusia o vstupoch k tomuto dokumentu. Takisto keďže ide
o základný strategický rozvojový dokument v zmysle platnej legislatívy zákona 24/2006
o Posudzovaní vplyvov na životné prostredie bol tento dokument posúdený. Zo strany okresného
úradu bolo doručených viacej ako 17 pripomienok od dotknutých subjektov, ktoré boli v plnom
rozsahu zapracované do finálneho znenia to znamená toho znenia, ktoré sa dnes predkladá. Čo je
veľmi dôležité a podstatné je, že tento dokument bol vyhotovený nielen v zmysle zákona, ale bol
vyhotovený s ohľadom na aktuálne potreby a trendy, ktoré v území prebiehajú, ktoré boli
identifikované či už prostredníctvom sociálnej sondy alebo na základe údajov, ktoré boli zberané
to znamená štatistických údajov. Rovnako pri diskusiách s poslancami vyplynuli určité otvorené
otázky. Na tieto dokument reaguje, navrhuje celú škálu opatrení, aktivít, ktorými sa dajú tieto
problémy alebo trendy riešiť alebo na ne reagovať. Veľká váha bola naozaj kladená na veľký
problém a to je kompetenčná príslušnosť miestnej časti k riešeniu určitých oblastí a určitých
problémov. Z tohto dôvodu mnoho opatrení, aktivít smeruje k aspoň k iniciovaniu určitých
riešení, diskusií čím sa vlastne deklaruje snaha a vnímanie miestnej mestskej časti, že tento
problém tu je, ale bohužiaľ aktuálne rozdelenie kompetencií medzi Magistrátom a mestskými
časťami nedovolí priame riešenie týchto problémov.
Posledná poznámka, samozrejme takýto plán je veľmi dobré mať vo väzbe na aktuálny
rozpočet. To znamená aby aktivity, ktoré sú tam plánované boli kryté aj finančne. Program bol
pripravený s ohľadom na aktuálny rozpočet, takisto na najbližšie 2 roky, výhľad bol schválený
koncom roka. Vychádza z podkladov aj plánovaných aktivít jednotlivých oddelení, takisto
z podnetov, ktoré sme získali a nepredstavuje významný finančný záťaž, ktorý by šiel nad rámec
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už v podstate plánových aktivít, ktoré aj v rámci rozpočtovania miestnej samosprávy na úrovni
mestskej časti prebieha.
Starosta:
Ďakujem pekne pán Ondrejička. Materiál bol prerokovaný opakovane vo všetkých
komisiách, aj na miestnej rade, takže otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Kollár.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Chcel by som zachrániť situáciu, pretože pán Ondrejička si to zaslúži. Ja by som chcel
úprimne poďakovať za prácu, ktorú pán Ondrejička so svojím tímom vykonal. Je to materiál,
ktorý neúnavne predkladal veľakrát na komisiách, akceptoval všetky návrhy. Je to materiál, ktorý
je komplexný a čo je dôležité, je aj otvorený. Je to materiál, ktorý zvýrazňuje špecifické
postavenie Starého Mesta vo vzťahu k hlavnému mestu v tom slogane, ´Srdce a rozum mesta
Bratislavy je Vaše Staré Mesto´. Zoberme si to k srdcu a rozumne s tým nakladajme hlavne vo
vzťahu k partnerským vzťahom jednotlivým samosprávam, aby sme nevynakladali zbytočné
prostriedky niekde kde sa to má brať, že to je solidarita a pritom je to diskriminácia Starého
Mesta. A aby sme smelo a odvážne presadzovali postavenie Starého Mesta vo vzťahu k hlavnému
mestu. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Ďalej? Keď nie, tak končím diskusiu. Chcem sa ja poďakovať celému tímu
Centra urbánnej bezpečnosti, ktorý vlastne s nami absolvovali prípravu, pripomienkovanie
a vlastne spracovanie hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti.
Ja si dovolím ešte jednu zmenu a to v návrhu uznesenia zmeniť ten dátum na obdobie rokov
2017 až 2023 a taktiež aj názov tohto dokumentu aby sa volal Programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s
výhľadom do roku 2040. Myslím, že je to logické keďže vlastne bol síce pripravovaný v roku
2016, ale schvaľovaný je v roku 2017 a v podstate je záväzný, pre nás platí od tohto roku. Takže
z tohto dôvodu aj v návrhu uznesenia poprosím potom, si to autoremedúrou osvojujem túto zmenu
aby to bolo takto chápané.
Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia
k bodu č.9.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďakujeme. Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme
o materiáli tak ako si ho autoremedúrou osvojil pán starosta. Čiže na roky, namiesto roku 2016
tam je všade rok 2017. Ďakujem.
Starosta:
97

Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa, dámy a páni. Vítam pána poslanca. Ďalší traja
chýbajú.
/Prezentácia/
Starosta:
A prosím hlasujte!
/Hlasovanie/
Starosta:
Ďakujem pekne. Konštatujem, že návrh bol schválený. Za hlasovalo 14 poslancov, jeden sa
zdržal. Bod č. 10.
10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 v Bratislave ako
prípad hodný osobitného zreteľa
Starosta:
Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 ako prípad hodný osobitného
zreteľa. Poprosím pani inžinierku Malinovú. Pardon, pani magistru Malinovú. Magisterku,
ospravedlňujem sa.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení poslanci, poslankyne, predkladáme materiál Návrh
na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Predmetom nájmu sú nebytové priestory na ulici Záhrebská č.9 o celkovej výmere 308,14 m2.
Poskytujú sa do nájmu nájomcovi Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. za podmienok, ktoré sú
uvedené v návrhu uznesenia. Ja len veľmi stručne nakoľko dôvodová správa je podľa mňa celkom
rozpísaná a celkom dôsledne napísaná s tým, že tento materiál teda vznikol najmä aj v súvislosti
s podnetom zo strany Onkologického ústavu s. Alžbety, s.r.o., ktorá má zámer vybudovať
a realizovať prístavbu a nadstavbu onkologického ústavu na Heydukovej ulici. V súvislosti so
svetlo-technickým posúdením stavby súvisí bezprostredne aj samotná prevádzka našich detských
jasličiek v bytovom dome na ulici Hollého. Mestská časť teda bola oslovená o možnosť riešiť,
nájsť spoločné riešenie na to aby jednak bol zrealizovaný zámer onkologického ústavu a jednak aj
aby bola zabezpečená stála a plynulá prevádzka a zachovaná teda prevádzka detských jasličiek.
Výsledkom vzájomných rokovaní bol návrh premiestniť tieto jasličky do nebytových priestorov
na Záhrebskej ulici, kde kedysi v minulosti tieto detské jasličky aj boli a existovali. Náklady
súvisiace samozrejme s rekonštrukciou, premiestnením ako aj s prispôsobením týchto priestorov
na účel prevádzky detských jaslí bude znášať výlučne iba zmluvný partner Onkologický ústav.
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Týmto premiestnením by sa zároveň a to je aj osobitný zreteľ v tomto prípade, zveľadil
a zhodnotil majetok mestskej časti a jednak by sa aj zmodernizovali a zlepšili podmienky na
exteriérové a interiérové využitie detských jasličiek. Predovšetkým by sa zabezpečila väčšia
kapacita jasličiek. Bolo by k dispozícií aj ihrisko pre detičky za bytovým domom a rovnako by sa
zabezpečila aj bezbariérový prístup, ktorým by sa v blízkej budúcnosti mestská časť na základe
novely zákona č.448/2008 o Sociálnych službách musela tak či tak zaoberať. Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Palko, diskusný príspevok, nech sa páči.
Poslanec Mgr. Palko:
Ďakujem pekne. Vážení páni poslanci, najprv mám len takú malú poznámku, že tým že sa
toto, tento bod neprešiel sociálnou komisiou respektíve neexistuje žiadne uznesenie sociálnej
komisie, ktoré by sa venovalo premiestňovaniu škôlky respektíve denného stacionára.
Za druhé si vám dovolím prečítať otvorený list podporený 43-mi podpismi občanov priamo
a ich rodinných príslušníkov, priamo postihnutých prípadným premiestnením denného stacionára
na Záhrebskej. No, čiže. Otvorený list – Nesúhlas s pripravovaným dočasným premiestnením
denného stacionára pre seniorov Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Záhrebskej ulici č.9 do
nevyhovujúcich priestorov na Podjavorinskej č.6, Bratislava a nesúhlas s krokmi súvisiacimi
s týmto opatrením a návrhom. Napríklad návrh uznesenia, o ktorom teraz rokujeme. S týmto
pripravovaným uznesením nesúhlasíme a podávame proti nemu protest nakoľko súčasným
nájomcom je Seniorcentrum Staré Mesto, rozpočtová organizácia mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto, ktorá v nebytovom priestore 9 NP 9 v bytovom dome na ulici Záhrebská 9 v Bratislave už
22 rokov k verejnému prospechu prevádzkuje denný stacionár pre staromestských seniorov na
základe zmluvy so svojím zriaďovateľom mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. Dôvody pre
zachovanie zariadenie sociálnych služieb s denným pobytom, denný stacionár pre seniorov
v súčasnej prevádzke nebytovom priestore bytového domu na Záhrebskej 9.
Po prvé, je to jediné mestské tj. verejné zariadenie takéhoto druhu v Bratislave, v Starom
Meste.
Po druhé, poskytuje verejno-prospešnú službu pre občanov žijúcich v bratislavskom Starom
Meste už 22 rokov.
Po tretie, kapacita zariadenia je 15 seniorov. Ponúkané dočasné riešenie v priestoroch na
Podjavorinskej má maximálnu kapacitu 6 osôb.
Po štvrté, zariadenie má dispozične, hygienicky, kapacitne a stavebne vyhovujúce riešenie,
nie je potrebné ho renovovať, má bezbariérový prístup, je uspôsobené aj na pobyt seniorov
v exteriéri.
99

Po piate, výborná dostupnosť dopravou autom respektíve MHD respektíve pešia dostupnosť
od zastávok MHD 3 až 5 minút.
Po šieste, je ma počuť? Po šieste, vynikajúce služby odborného personálu v zariadení.
Pravidelný režim a pestrý program podporujúci a aktivizujúci fyzické a duševné schopnosti,
fyzioterapia, pracovné činnosti, individuálny prístup, zdravotnícka starostlivosť. Možnosť
uskladnenia a ohriatia potravín, osobná hygiena, priestor na komunitné akcie a vzájomnú
komunikáciu medzi seniormi a tak ďalej.
Bod sedem, vytvorené komunitné vzťahy. Návštevy detí z neďalekej škôlky a osobné väzby
s obyvateľmi okolitých obytných domov. Stretnutia s obyvateľmi, spoločenské akcie, rozhovory
pri pobyte v záhrade.
Po ôsme, zariadenie takéhoto typu je celospoločensky prospešné a umožňuje príbuzným,
deťom a vnúčatám starajúcich sa o svojich blízkych seniorov naplno sa venovať svojmu
zamestnaniu v čase poskytovanej služby seniorov a vytvára tak materiálne hodnoty. V opačnom
prípade by to obmedzovalo práceschopnosť príbuzných nakoľko jeden člen rodiny by svoj
produktívny čas musel venovať starostlivosti o seniora. Alebo by príbuzní museli seniora
umiestniť v zariadení s nonstop prevádzkou čo psychické a fyzické schopnosti seniora veľmi
rýchlo degraduje, urýchli jeho starnutie a naopak spoločnosť zaťaží vyššími nákladmi na jeho
starostlivosť.
Po deviate, je to jedinečné zariadenie, ktoré ponúka pozitívnu, zmysluplnú, aktivizujúcu
alternatívu k osamelému životu seniora v uponáhľanom anonymnom veľkomeste. Mimoriadne
potrebné hlavne v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorá má najväčší podiel občanov
dôchodkového veku v rámci Bratislavy.
Premiestnenie roky úspešne fungujúceho verejno-prospešného denného stacionára sa má
diať kvôli súkromným aktivitám súkromného podnikateľského subjektu Onkologický ústav sv.
Alžbety, s.r.o. Rozšírenie budovy vo vlastníctve tohto podnikateľského subjektu na ulici
Heydukova č.10, Bratislava. Spoločnosť Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. plánuje pristavať
a nadstaviť k svojej súkromnej budove na Heydukovej 10 stavebné objekty, ktoré by jestvujúce
vyhovujúce svetlo-technické podmienky bytového domu na Hollého č.9 až 11 v Bratislave
zmenili na nevyhovujúce. Z tohto dôvodu sa navrhuje premiestnenie detských jaslí
nachádzajúcich sa v tomto bytovom dome, prevádzkovaných mestskou časťou Bratislava-Staré
Mesto do pre prevádzku detských jaslí nevyhovujúcich priestorov na Záhrebskej č.9. K dnešnému
dňu je Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. zatiaľ len v štádiu žiadateľa o vydanie územného
rozhodnutia za účelom realizácie svojich súkromných aktivít a pripravené uznesenie mestskej
časti svojím znením všemožne podporuje jeho súkromné aktivity na úkor..
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Starosta:
Pán poslanec..
Poslanec Mgr. Palko:
... verejnoprospešného záujmu obyvateľov Bratislava-Staré Mesto. Toto uznesenie nerieši
fakt, že zariadenie sociálnych služieb na Záhrebskej ulici č. 9 sa ocitne vo vzduchoprázdne,
pretože alternatívne uvažovaný priestor pre dočasnú prevádzku na Podjavorinskej ulici č. 6 je už
teraz kapacitne a priestorovo poddimenzovaný a nie je uspôsobený na takúto prevádzku.
Nakoľko tam v súčasnosti funguje nepretržitá prevádzka pre seniorov Seniorcentra Staré Mesto
Podjavorinská, čiže domov dôchodcov a aj špeciálna časť pre ľudí s Alzheimerovou chorobou.
Navyše je dopravne ťažko dostupný. Osobným autom sa v tejto časti nedá zaparkovať a od
mestskej hromadnej dopravy je toto zariadenie vzdialené pešou chôdzou minimálne 15 minút.
Dostupnosť z Palisád alebo zo Staromestskej ulice. Z tohto administratívneho kolotoča vypadáva
aj skutočnosť, že starí ľudia, o ktorých dnes hovoríme sú jedinečné ľudské bytosti, každá so
svojím vlastným prežitým ľudským osudom a mali by sme k nim pristupovať s náležitou úctou
a nerozhodovať o nich ako o veciach. Máme obavy, že premiestnenie do provizória spustí proces
postupného zrušenia celej služby z dôvodu ťažkej dostupnosti náhradného dočasného riešenia na
Podjavorinskej č.6 sa zníži záujem o túto službu a nakoniec kompetentní pristúpia k zrušeniu
služby ako takej. Iná alternatíva priestoru na prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb
v uznesení nie je. Preto opätovne zdôrazňujeme, že nesúhlasíme s pripravovanými opatreniami
a s navrhovaným uznesením nakoľko je nepremysleným nedotiahnutým administratívnym
zásahom bez diskusie s verejnosťou, ktorej sa to týka; uprednostňuje súkromné záujmy pred
verejnými a ich výkon by v konečnom dôsled.., a ich výkonom by v konečnom dôsledku zanikla
jedna prospešná dlho fungujúca služba prospešná pre nás všetkých. Pre seniorov, pre ich
príbuzných, pre zamestnávateľov príbuzných seniorov a aj pre širokú verejnosť. Žiadame, aby
staromestskí poslanci hlasovali proti schváleniu tohto uznesenia a aby členovia staromestských
komisií, ktorí tento návrh na rokovanie staromestských poslancov nachystali pripravili nový
návrh, v ktorom ponechajú zariadenie sociálnych služieb s denným pobytom denný stacionár pre
seniorov v súčasnej prevádzke v nebytovom priestore bytového domu na Záhrebskej č.9,
Bratislava. A potrebu riešenia presunu detských jaslí v súčasnej prevádzke v nebytovom priestore
bytového domu na Hollého č.6 prehodnotili, nakoľko je naviazaná na súkromný záujem
spoločnosti Onkologický ústav sv. Alžbety, prípadne hľadali iný vhodný priestor v správe
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na prevádzkovanie detských jaslí. Zároveň apelujeme na
starostu staromestskej časti a poslancov staromestskej časti, aby zabezpečili dôkladnú previerku
účelného využívania hmotného majetku vo vlastníctve alebo správe mestskej časti Bratislava101

Staré Mesto za priamej účasti verejnosti za účelom zistenia možností zriadenia detských jaslí, tak
potrebného predškolského zariadenia pre jednu sociálnu skupinu bez toho aby sa muselo rušiť
rovnako potrebné, dobre fungujúce zariadenie pre dôležitú sociálnu skupinu seniorov a aby
výsledky takejto previerky boli zverejnené, návrhy s verejnosťou odkomunikované a až potom,
aby sa pristupovalo k nezvratným rozhodnutiam.
Ja už len dodám, že pre podporu tohto návrhu bola vyhlásená petícia, ktorú do tejto chvíle
podpísalo približne 650 ľudí. Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne pán poslanec. Žiaľ, žiaľ boli v tomto texte, ktorý ste nám tu prečítali,
viaceré zavádzajúce informácie. Dovolím si upozorniť, že bol tu schválený zmena zákona, ktorá
prikazuje zriaďovateľom detských jaslí aby zabezpečili bezbariérovosť. Neviem či ste sa vy boli
niekedy pozrieť na Hollého ulici do detských jaslí. Je tam 14 schodov a mestská časť bude mať
vážny problém akým spôsobom zabezpečiť bezbariérovosť. Môžem Vás ubezpečiť, že
prehodnotili sme všetky priestory v správe mestskej časti a nenašli sme žiadny kde by bolo možné
zabezpečiť bezbariérový prístup pre detské jasle. Detské jasle na Záhrebskej ulici kedysi boli.
Tento návrh bol prerokovaný so všetkými obyvateľmi domu na Záhrebskej 9, ktorí privítali návrat
detských jaslí do tohto, do týchto priestorov a vyjadrili jednoznačný súhlas. Rovnako rodičia
detských jaslí súhlasili s tým a tešia sa na to, že deti budú môcť byť v nových priestoroch
zrekonštruovaných, so záhradou a že sa zvýši kapacita detských jaslí. A to je podstatná vec. O 5
miest vieme týmto zväčšiť kapacitu detských jaslí, týchto detských jaslí. Poprosím pán poslanec
Holčík, faktická poznámka nech sa páči.
Poslanec PhDr. Holčík:
Ďakujem pekne. Musím povedať, že za 27 rokov, čo sa zúčastňujem rôznych zastupiteľstiev
ako poslanec som ešte takúto zmierku, zbierku klamstiev, nezmyslov a omylov nepočul ako teraz
nám pán kolega pán Palko prečítal z údajného listu akýchsi troch chovancov tohto stacionára. Nie
je pravda, že by ich tam bolo 12..
Starosta:
15.
Poslanec PhDr. Holčík:
..či koľko, lebo nikdy ich tam toľko nebolo. Ale naviac nie je ani to pravda, že ide
o súkromný záujem. Ja by som rád vedel ako sa budú títo takzvaní chovanci toho stacionára
chovať keď ich napadne rakovina. Potom im bude asi Onkologický ústav dobrý, aj keď je
v súkromných rukách! Všetko toto čo tu odznelo je jeden úplný nezmysel ale prvý nezmysel je, že
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to nebolo v sociálnej komisii. Je nás tu niekoľko, ktorí sme v sociálnej komisii o tom hovorili.
Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Satinská. Faktická.
Poslankyňa MUDr. Satinská:
Áno, ďakujem. Ja som chcela len reagovať na, teda z toho listu, na to, že i keď je
Onkologický ústav sv. Alžbety súkromným, teda eseročkou, tak poskytuje predsa zdravotnícke
služby bezplatné onkologickým pacientom väčšinou zo Starého Mesta, ale aj z celého Slovenska.
Takže nie je to nejaká eseročka, ktorá má nejaký zisk z nejakej obchodnej činnosti.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Holčík bol veľmi expresívny a keby bol slabšej povahy pán Palko tak sa mu môže niečo
stať. Ja si myslím, že mal právo prehovoriť. Otázka znie validita týchto informácií. Aj ja keď som
dostal ten list, tak vám poviem, som bol v pomykove. Ale pomohla mi Sonička Párnická, ktorá
odpovedala pregrantne na tento list a povedala jednu zásadnú vec. A teraz hovoríme, my sme
vlastne, to je náš volebný obvod, musíme hovoriť proti záujmom svojich akože. A myslím si, že
tam bolo nielen veľa pravdy, ale kúkoľ od pšenice sa oddelil. Totiž parciálne záujmy nesmieme
spájať so svojimi osobnými a musíme nadraďovať na celospoločenské. A to je vlastne naša úcta,
alebo zodpovednosť za mladú generáciu. To sú jasličky. A to neznamená, že nemáme sa starať
o seniorov! Ak dovolíte, len chvíľočku.
Starosta:
Toto bola faktická. Skúste dať diskusný príspevok, pán poslanec. Poprosím Vás!
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Tak diskusný príspevok mi dajte.
Starosta:
Prihláste sa, prihláste sa. Vy sa musíte prihlásiť. Teraz hovorí pán poslanec Bučko, nech sa
páči.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Tak dobre to začalo!
Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
Ďakujem pekne. No, je pravda.. Že áno, tento záujem tu je zo Starého Mesta. Ale faktom je,
že nepočul som ešte ani jedno jediné zlé slovo na ten stacionár. Jednoducho tam sa cítili ľudia
veľmi dobre, radi tam chodili a bolo tam o nich veľmi dobre postarané. Ja sa obávam, že im teraz
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my ako náhradu nedávame lepší, lepšiu, prosto platformu. Čiže oni by to lepšie prijali keby
dostali adekvátnu starostlivosť.
Starosta:
Ďakujem pekne. Ja potom poprosím pána Alexa, riaditeľa Seniorcentra aby sa vyjadril
k fungovaniu stacionára. Aby vysvetlil ako táto služba funguje a akým spôsobom je prínosom pre
mestskú časť a ako vlastne je vyťažená. Najskôr ale pán Vagač, nech sa páči, diskusný príspevok.
Poslanec Ing. Vagač:
Ďakujem. Priznám sa, že k tomuto bodu ma kontaktovali nejakí občania a som si od nich
nechal poslať ich argumenty a musím sa len stotožniť s tým otvoreným listom, lebo je to veľmi
zvláštne, že my ideme kvôli tomu, že Onkologický ústav chce nadstavovať, tak my máme teraz..
Starosta:
Nie je to len kvôli tomu.
Poslanec Ing. Vagač:
Nie je to len kvôli tomu, ale my ak na toto pristúpime, pán starosta, ja viem, že zákon
o jasliach bol schválený veľmi diskriminačne voči všetkým, majú s tým problém hlavne súkromné
jasle, ale aj naša mestská časť. Ale ten problém, že my si necháme znehodnotiť, my si necháme
ten svetlo-technický priestor znehodnotiť, lebo my máme riešiť jasle. Ale jasle by sme riešili tak
či onak. Ale my, keď oni nadstavia, tak my by sme tam mohli urobiť napríklad škôlku, áno?
Škôlka nemá tieto parametre. Pred chvíľkou sme hovorili, že nemáme kde mať škôlky, ale my si
necháme si znehodnotiť priestor. To je prvá vec. Presťahujeme jasle, ale miesto toho aby sme
našli jasliam adekvátnu náhradu..
Starosta:
Nemáme!
Poslanec Ing. Vagač:
...ideme rušiť niečo, čo funguje výborne!
Starosta:
Nemáme!
Poslanec Ing. Vagač:
Je to jediný stacionár v Starom Meste a my tých starčekov a starenky, ktorí sú tam, tak my
ich presunieme na Podjavorinskú kde na to nie je priestor a zvlášť tie priestory na Podjavorinskej
sú nie na to vôbec vhodné. To je proste starobinec, kde má to úplne inú funkciu ako Záhrebská.
Čiže ja sa pýtam, že kto toto vymyslel? A kto to vlastne odkomunikoval s tými občanmi? Lebo
však títo ľudia čo píšu tu ten otvorený list a tú petíciu tak tí sa čo, zrazu len tak nabrali? Ako
z ničoho nič? A kto našiel pre ten stacionár adekvátnu náhradu? Však my ideme týchto
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popresúvať a tých starčekov, čo posunieme hocijako lebo oni sa už nevedia ozvať a pretože
jasličky aj detičky majú silnejších rodičov, tak tým to akože spravíme..
Starosta:
Ale! Pán poslanec, ako..
Poslanec Ing. Vagač:
No ja sa pýtam, jak je to možné, že vznikla proti tomu takáto petícia, takýto odpor. Tak asi
tam niečo nie je v poriadku, nie?
Starosta:
Pán poslanec, petícia z celého Slovenska.
Poslanec Ing. Vagač:
Ale to je jedno!
Starosta:
No to nie je jedno!
Poslanec Ing. Vagač:
To je jedno! To je..
Starosta:
Pán poslanec! Prosím Vás, toto nie je vec celého Slovenska. Toto je vec mestskej časti
a poprosím..
Poslanec Ing. Vagač:
Dobre! Dovoľte mi napĺňať svoj poslanecký mandát a..
Starosta:
Napĺňajte!
Poslanec Ing. Vagač:
Dobre. Takže chcem sa zastať tých, ktorí sú proti tomu, aby sa takto veci riešili, že keď my
máme problém s jasľami, tak prenesieme to na starčekov. To naozaj nie je dobré riešenie a určite
budem hlasovať proti lebo sa to ani nepredkomunikovalo ani tuto medzi nami. Ani medzi nami!
To je zrazu ako hviezda z čistého neba a my teraz..
Starosta:
Ale to nie je pravda!
Poslanec Ing. Vagač:
...máme na miskách dve slabé sociálne skupiny. Jasličkárov-detičky a starčekov. A my
hovoríme, však týchto lebo títo chcú stavať, znehodnotíme priestory a týchto posuňme. A ešte
nevieme kam ich posunieme. Povedzte mi kam! Adekvátnu náhradu nemajú tí starčekovia!
Starosta:
105

Majú!
Poslanec Ing. Vagač:
Nemajú!
Starosta:
Majú!
Poslanec Ing. Vagač:
A kde? Podjavorinského?
Starosta:
Vy ste boli na Podjavorinskej?
Poslanec Ing. Vagač:
Áno..
Starosta:
Boli ste tam? Boli ste v Seniorcentre sa pozrieť?
Poslanec Ing. Vagač:
Pani Satinská tam bola a povedala nám..
Starosta:
Vy ste tam boli sa pozrieť?
Poslanec Ing. Vagač:
Ja nie, ale..
Starosta:
No tak poprosím Vás!
Poslanec Ing. Vagač:
Prepáčte, ale..
Starosta:
Choďte sa na to pozrieť!
Poslanec Ing. Vagač:
..my máme na to klub, my máme na to klub a naša členka klubu tam bola a povedala nám,
že nie sú tam priestory. Ďakujem.
Starosta:
Pán poslanec Holčík, nech sa páči, faktická.
Poslanec PhDr. Holčík:
Ďakujem pekne. Chodím na Podjavorinskej do starobinca niekoľko razy mesačne. Viem
ako, nielen pozerať sa ale navštevovať svojich ľudí..
Starosta:
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Pán poslanec, poprosím, naozaj!
Poslanec PhDr. Holčík:
Neskáčte mi, ani a Vám neskáčem do huby! Na Podjavorinskej sú priestory a pán riaditeľ,
odkedy je tento pán riaditeľ tam, tak tí všetci čo tam bývajú, si to chvália. A takisto viem, že pán
riaditeľ je schopný tam zriadiť tento stacionár. A neviem či si ľudia uvedomili, že ide o dočasný
stacionár ako je to v materiáli, ktorý sme teraz dostali.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ziegler, diskusný príspevok, nech sa páči.
Poslanec Ing. Ziegler:
Ja mám v zásade dve otázky, oni tu boli spomenuté respektíve asi možno budú
zodpovedané. Teda či je pripravené Podjavorinského kapacitne na ten presun, to asi za chvíľočku
dostaneme na to odpoveď. A druhá otázka, áno, je v tom materiáli napísané dočasne a uvažuje sa
s Obchodnou. To znamená možno v akom časovom možno horizonte, rámci sa uvažuje že by teda
mohlo byť. Lebo nebrať to ako osobne, ale so slovíčkom dočasne máme teda ale v tých
československých reáliách také zlé skúsenosti. Takže možno nejaký rámcový termín si povedať,
že kedy by to mohlo byť. A či teda vôbec na tú Obchodnú. Alebo Dobšinského prípadne.
Starosta:
Tých možností, pán poslanec je viacej. Akonáhle by sa Dobšinského postavila, je tu
možnosť, že sa proste nám uvoľní Maróthyho napríklad. To je nový priestor. Ako tých možností
je samozrejme oveľa viac. A hovorím, v tejto chvíli naozaj je jednoducho.. Ako by som povedal.
Skúsme naozaj, nie je pravda to, čo hovorí pán poslanec Vagač, že proste toto bolo nejakým
spôsobom podsunuté, upečené. Bolo to riadne prerokované, všetky komisie. Je to vec, ktorá
jednoducho je v záujme tejto mestskej časti. My musíme nejakým spôsobom zabezpečiť
funkčnosť detských jaslí. Nevieme, nemáme iné priestory, kde by sme mohli zabezpečiť
bezbariérovosť s takýmto, s takýmto, s takouto záhradou ako je to práve na Záhrebskej. Terénna
opatrovateľská služba sa sťahuje na Obchodnú ulicu. Tým pádom tam ostane polovica prázdnej
Záhrebskej. Má význam aby tam bolo jedno funkčné zariadenie a to jasle. Treba si uvedomiť
ďalšiu vec. Pokiaľ ide o stacionár, jeho problémom je to, že vlastne z pohľadu územia mestskej
časti je excentricky umiestnený na okraji mestskej časti. Sľubujeme si od toho to, že ak bude
v centre, ak bude na Podjavorinskej, prípadne neskôr môže byť na Maróthyho, predsa len tá
spádová oblasť bude podstatne väčšia a jednoducho budeme, dokážeme naplniť aj tú kapacitu,
ktorá, ktorú by mal mať a ktorá v podstate je nejako deklarovaná, ale ktorá nikdy nebola
naplnená. Neviem či tam je aktuálne 6 alebo 7 alebo 8 klientov. Naozaj, z tohto pohľadu, treba to
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vnímať v súvislosti, ale hovorím, bude k tomu hovoriť pán Alex a potom poprosím aj pána
vedúceho sociálneho oddelenia. Pani Uličná, nech sa páči, diskusný príspevok.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
.., že sa tu takáto diskusia ako rozvinula a vlastne ako keby sa to hrotilo, že jedna sociálna
služba, jedna zmysluplná sociálna služba ako sú detské jasle, že teraz vytláča alebo nahrádza
ďalšiu zmysluplnú sociálnu službu ako opatrovanie seniorov. Ako chcem sa teraz zastať toho
názoru a naozaj paradoxne a možnože ja som tu vnímaná, že častokrát som oponentom pána
starostu v mnohých veciach, ale paradoxne tento návrh úplne schvaľujem a podporujem
a považujem za rozumný. Samozrejme, že mi tam trošku vadí, že v prvom takom nástrele pána
starostu keď na miestnej rade, na predchádzajúcej miestnej rade, nie táto čo predchádzala
zastupiteľstvu, informoval, informoval o tejto možnosti, hej, že ako alternatíva, že vieme rozšíriť
kapacitu detských jasličiek tak sa ruka v ruke išlo aj kam umiestnime stacionár. Možnože to chýba
tomuto materiálu a možnože keby sme dneska vedeli tak zmysluplnejšie povedať, že kam ten
stacionár dáme alebo umiestnime, tak možnože by naozaj tie vášne neboli až také, aké sa teraz
prejavujú. Ale ja teraz mám rada fakty. Naozaj, detské jasle je služba, ktorú využíva 100% detí
alebo ich rodičov ale Staromešťanov alebo ako to chceme nazvať. A bohužiaľ, ja teraz ale
nechcem aby to vyznelo nejako veľmi pokrytecky alebo zle, ale denný stacionár, z informácií,
ktoré máme, dúfam, že sú korektné, nie je takou službou, ktorá je využívaná takto na 100 % keď
to poviem takto veľmi nahrubo. Ale naozaj nechcem to povedať tak aby som sa niekoho dotkla,
lebo to nie je môj štýl. A vôbec nie nejaký útok na starých ľudí. Teraz sa chcem spýtať.
Informáciu sme ešte dostali, že v dennom stacionári je 9 ľudí, najprv som dostala na komisii, že 6,
teraz 9. Z toho, že ešte polovička je Staromešťanov. Čiže ak by som naozaj toto všetko nejakým
spôsobom očistila a zistila tak možnože prídeme na to, že túto služby využíva stabilne 5
Staromešťanov. Ale nechcem to vulgarizovať a preto ja veľmi by som poprosila pána riaditeľa
Alexa, aby nám túto situáciu objasnil a nech naozaj argumentuje číslami a teda logikou, aby sme
sa aj my pri tomto materiáli vedeli zmysluplne a správne rozhodnúť. Ale na druhej strane
absolútne podporujem, že denný stacionár musí pokračovať vo svojej činnosti, nedokážeme ho
zavrieť, teda nebola by som, bola by som veľmi nerada keby sme ho zatvorili a v podstate
hľadajme nejaké zmysluplné a náhradné riešenie, ktoré nebude nejaké obmedzujúce, ale naopak
túto službu budeme ďalej poskytovať.
Starosta:
Ďakujem pekne pani poslankyňa. Určite denný stacionár nekončí, nie je pravda, že ho
chceme zrušiť. Chceme aby fungoval ďalej a naozaj aby fungoval efektívne.
Pani poslankyňa Párnická, nech sa páči, diskusný príspevok.
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Poslankyňa Párnická:
Tak ja som sa snažila ako oboznámiť so situáciou teda mojím kolegom poslancom som teda
poslala mail z informácií, ktoré som mala alebo ktoré mám od obyvateľov, ktorí sú za jasličky aj
od obyvateľov, ktorí sú proti. Myslím, že tá situácia sa veľmi zdramatizovala. Ja si myslím, že
nikto z nás nechce určite rušiť alebo robiť zle teda tým starým ľuďom, ktorí tam momentálne sú.
Ale znovu zdôrazňujem, na Záhrebskej boli 27 rokov jasle a že tí ľudia, ktorí tam bývajú, v tom
dome, sa skrátka tešia, že tie deti sa vrátia pretože tam sú aj podmienky vytvorené na to. Myslím,
že na toho Hollého, teda tak ako všetci vedia, nie sú ani zákonné podmienky ale ani to, že tam tie
deti nemajú dvor. Keď sa chcú ísť hrať, tak musia ísť niekde cez ulicu aj tými malými deťmi,
pomedzi tie autá, je to, no ale že teda čo, hej? Čo som mohla som napísala, ale chcela by som
naozaj požiadať teda pána riaditeľa, aby teda tu nám otvorene povedal.. Lebo aj mne záleží, aby
sa ten stacionár určite nezrušil a aby tí ľudia išli do normálnych priestorov. Ale na druhej strane,
fakt pribudlo tam strašne veľa detí a to vidím v parku, jak tam teda, takýto väčší od kýbla behajú
a je ich strašne veľa, čo teda ma teší. Ale teda pán riaditeľ veľmi ma poteší keby povedal, že budú
tí seniori v poriadku. Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Muránsky, faktická poznámka.
Poslanec Muránsky:
Ja by som sa len rád opýtal, že čo sa plánuje s uvoľneným priestorom na Hollého po jeho
rekonštrukcii. Lebo viem že tam malo ísť o nejakú troj- výmenu a teraz by sa to malo znovu nejak
meniť. Takže ako konkrétne sa to plánuje. Ďakujem.
Starosta:
Pani poslankyňa Ležovičová.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ďakujem. Poznám jasličky na Hollého, poznám aj túto problematiku. Sú to jasličky, ktoré
sú vo veľmi dobrej lokalite. Samozrejme nemajú záhradu, prevážajú ich cez ulicu vo vozíkoch, sú
bariérové ale stále mali dobré meno. Podľa nového zákona musí byť bezbariérovosť čiže nám
bolo jasné, že niečo budeme musieť robiť. Tam ťažko, lebo je to medziposchodie a podobne. Ja si
dovolím oponovať ľudom, onkológia nie je súkromný podnik, aby vyrábal zisk. Lieči bezplatne
všetkých občanov pomaly z celého Slovenska, samozrejme aj Starého Mesta, aj všetkých
ostatných. A potrebuje zľudštiť tým ľudom prostredie. Ide sa tam dorábať sociálne zariadenia
a tým pádom sa znižuje počet izieb a preto sa musí nadstavať. Čiže toto je problém, ktorý niekto
za svoje peniaze, lebo na to nedostane od štátu ani euro, postaví pre obyvateľov, to je jedno či
Starého Mesta alebo Bratislavy. Zároveň keďže oni potrebujú tiež vyriešiť túto situáciu nám
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vyhovovalo to, že by nám kompletne, čo znamená kompletne prerobili priestory, s novým
vybavením, s novým zariadením, nielen murárske a technické veci. Ale kompletne nám zariadia
priestory, ktoré sú podľa nových kritérií, ktoré musia byť. Jasličky boli vždy žiadaná služba, roky
to sledujem. Mali 100 % obložnosť, dokonca plus 2 – 3 % lebo vždy tie riaditeľky nemali menej
detí keď nejaké neprišli ale vždy mali rezervu, aby tých detí mali vždy 100 percentne. Teraz sa
zvýši počet detí o 5. Je to služba, ktorá je veľmi žiadaná. Priestory budú vyhovujúce. Nie všetkým
rodičom samozrejme, ktorí bývajú v susednej ulici tiež nevyhovuje, že jasličky sa prekladajú, ale
všetky to zobrali tak, že tá komunita sa posilní a tí ľudia, ktorí komunikovali s týmto denným
stacionárom môžu krásne komunikovať nie so šiestimi seniormi ale s 30-timi jasličkovými deťmi!
Však to sa hovorí, že treba oživiť a pookriať. Čiže toto je čo sa týka jasličiek.
Denný stacionár tam máme naozaj veľa rokov ale stále má postupne klesajúcu tendenciu.
Ale všetky stacionáre v Bratislave, ja ako mestská členka sociálnej komisie v Bratislave, ovládam
stacionár, ktorý bol krásny, nový, neskoršie založený ako náš, Arche, ktorý museli znížiť počet
ľudí, lebo ho nedokážu naplniť. A prežíva len preto, lebo je súčasť, poprosím druhý príspevok,
lebo je súčasť Domova dôchodcov aj zariadenia opatrovateľskej služby. Keby bol samostatne,
museli by ho zavrieť. Napriek tomu znížili počet obyvateľov lebo nevedeli ho naplniť. Čiže táto
tendencia aj u nás má klesajúcu, tendenciu a preto preloženie do dočasne, lebo naozaj pokiaľ my
postavíme ZOS Dobšinského, uvoľní sa nám Maróthyho, a to je krásna vila, ktorú poznám. To je
ideálny priestor, krásny ideálny priestor bezbariérový, so záhradou..
Starosta:
Veľká záhrada.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
...v centre, pod stromami a tak ďalej. Je to úplne ideálne. S tým, že prosím Vás, neurážame
tých obyvateľov v tom domove dôchodcov, tí sú menejcenní? Tí tam môžu byť? A títo z denného
stacionára tam nemôžu byť? Ako o čo sú horší tí v domove dôchodcov, ja to poviem po starom
aby sme sa nemýlili, ako tí, ktorí prídu z denného stacionára. A čo sa týka dostupnosti, nehnevajte
sa! Podjavorinská je na hlavnom uzle, však to je pri Zochovej! Tam je lepšia doprava ako na
Záhrebského. To majú rodičia skôr problém rodičia z jasličiek dostať sa na Záhrebského ako
dostať sa na Podjavorinskú, však to je kúsok za rohom. Takže všetko treba zvážiť. Fakt je snaha
a ten denný stacionár naozaj môže prežiť tak, že bude súčasťou zatiaľ domova dôchodcov,
domova seniorov, kde je personál. A čo sme sa na sociálnej komisii dozvedeli, ten personál prejde
aj, samozrejme, však keď prejdú ľudia musí prejsť aj personál. Takže to, že je tam 15, možnosť
15, nikdy za posledné roky tam 15 ľudí nebolo. Sú obdobia keď sú tam 4 – 5 obyvatelia.
Nebudeme rozprávať o tom, koľko vyjde jeden klient. My to vieme koľko platí štát a za aké, za
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akých podmienok. A koľko sa na túto službu v podstate dopláca preto lebo nie je obložnosť
obsadená. A ani nikdy nebude. To znamená, že berme to, čo sa dá, naozaj tí, ktorí budú mať
záujem, je to vyhovujúce. Ináč ďalšia vec je tá, že tí, ktorí majú Alzheimera. Bolo im ponúknuté
špecializované zariadenie, pán riaditeľ Alex to vybavil v Petržalke, ktorí by ich zobrali; kde sú
špeciálne programy zamerané na Alzheimerovú chorobu, rôzne štádiá. Takže, aj to je jedno
riešenie lebo predsa len keď máte zo 6 ľudí a každý má inú diagnózu, nemôžete sa venovať
jednému Alzheimerovému človeku tak ako kde ich majú 5 – 6 alebo viacej. Ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Holčík, faktická.
Poslanec PhDr. Holčík:
Ja len chcem doplniť, že je mystifikácia ak sa tvrdí, že na Podjavorinskej je objekt ťažko
prístupný, pretože od 207, 208 a 213 aj invalid s dvoma barlami príde za 3 minúty do toho
objektu.
Starosta:
Ďakujem pekne. Poprosím teraz pána Alexa, pána riaditeľa, keby nám mohol ozrejmiť
vlastne ako funguje denný stacionár a ako je pripravené Seniorcentrum na Podjavorinskej dočasne
prichýliť klientov denného stacionára. A koľko tam je klientov, koľko je zo Starého Mesta, nech
sa páči, poďte.
PhDr. Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto:
Ďakujem, dobrý deň dámy a páni. Ja sa pokúsim fakty. V prvom rade by som povedal, že sa
nevidím v pozícii obhajcu sťahovania stacionára zo Záhrebskej. Ale treba povedať, že my
dlhodobo neplníme, nevieme naplniť kapacitu denného stacionára. Ja som si tým pádom
považoval za celý čas čo som vo funkcii Seniorcentre spraviť všetko pre to aby sme to vedeli
posilniť, aby sme jednak z pohľadu kvality služieb vedeli stacionár ešte viac zatraktívniť
respektíve spraviť všetko pre propagáciu. Hlavne asi kolegovia poslanci zo sociálnej komisie mi
dosvedčia, že som sám dvakrát tú tému otvoril. My sme spravili niekoľko krokov, informačný
bulletin, robili sme dni otvorených dverí. Vždy to nejaký úspech malo ale viete, že robíme
s cieľovou skupinou kde zasa život potom prinesie, že nejakým spôsobom nám ten počet ľudí
klesne. Takže ja môžem povedať, že som zodpovedný za poskytovanie tých služieb a za tú kvalitu
a bytostne nie som nastavený tak teda, že by som veci videl len svojimi očami. Ja keď som dostal
informáciu, že je aj nejaký iný verejný záujem a teda jasličky, ktoré novelou zákona majú nové
podmienky a musia ich splniť, respektíve liečba onkologicky chorých pacientov, tak som
nepovedal principiálne, že sa postavím na zadné a že jediná možnosť, ktorú vidím a budem
presadzovať, že denný stacionár tam musí zostať tam kde je. Takže bol som informovaný pánom
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starostom, aj pánom vedúcim Ležovičom. Boli sme sa pozrieť na Hollého, keďže pôvodná
myšlienka bola takáto výmena. A ja som nad tým intenzívne rozmýšľal a musím k tomu povedať,
že som videl dva veľké problémy. Jeden je bariérovosť a druhý absencia exteriéru. Čo sa týka
toho exteriéru tak nám tam, nemôžeme dostať podmienky, že to musíme dostať na denný
stacionár, ale je to veľká pridaná hodnota. Čo sa týka bezbariérovosti, tak určite hygiena aj
registračný orgán by tú podmienku mali a ako by sa nám to podarilo vyriešiť tak to je otázka.
A ďalší problém bol ten, že minimálne teda vychádza to tak, že 4 mesiace kým by sa to celé
zrealizovalo, by aj tak prevádzka stacionára musela byť uzavretá keďže na Záhrebskej sa má
začať robiť májom a jasličky sa majú sťahovať, ak všetko dobre pôjde, ak mám informácie,
niekedy v septembri. Do toho prišlo ešte ďalšia vec, už spomínaný jasličkový zákon priniesol aj
to, že okyptil trošku flexibilitu pre túto našu službu. A to v zmysle toho, že štátny príspevok nám
ostane iba keď tam budú klienti mesačne 80 hodín. Teda my dostávame na jedno miesto denného
stacionára 184 € mesačne. Náklady sú zaokrúhlene za minulý rok 500 € na jedného klienta. No
keď som sa pozeral na číslo, že koľko z ľudí, momentálne máme deviatich, zazmluvnených,
v stacionári, z toho 4 sú mimo Starého mesta obyvatelia. Treba povedať, že vo VZN-ku ale
máme, že občania mimo Starého Mesta si platia viac. Platia si 1,5 € na hodinu, občan Starého
mesta 1,025 teda, euro aj dva a pol centa. No a my teraz máme to tak, že napríklad za február by 3
ľudia spĺňali to, že im zostane finančný príspevok, že ho nemusíme vrátiť štátu. Za január 2,
minulý rok to bolo maximálne 7. V poslednom čase to klesalo, november, december boli 4 klienti,
ktorí by spĺňali to, že by nám zostal ten príspevok. Ešte chcem k tomu podotknúť, teda že ja
prvýkrát hovorím o číslach. Nikto z vás poslancov ani pán starosta ma za tie 2,5 roka neoslovil
s tým, že pán riaditeľ robte s tým niečo, lebo služba vychádza draho. Ešte raz opakujem, že ja som
sám inicioval to, že chcel som si byť istý s tým, že to robíme čo najkvalitnejšie a teda, že sa o nás
vie. Nakoniec môžem povedať, že aj tie veci, ktoré tu boli povedané a ja ako komunikujem
s klientmi, ich rodinnými príslušníkmi respektíve občanmi, tak skôr to asi bolo vďaka mojim
kolegom a Seniorcentru, že tá služba je poskytovaná dobre a väčšina z nich si ich teda viaže na
ten priestor na Záhrebskej. Ja k tomu môžem povedať asi toľko, že taký priestor na Záhrebskej pre
takú službu je asi ideálny ale zároveň si myslím, že je ideálny aj pre detské jasle. Do toho sa
akože nechcem starať, na to nie som odborník. Ale myslím si, že za to rodičia, zamestnanci a deti
pochvália časom tiež. My sme ešte spravili aj taký prepočet, že ak by platila tá novela zákona
o sociálnych službách už minulý rok, tak nám by tie peniaze od štátu klesli o viac ako polovicu.
My sme mali čerpanie minulý rok 23 000 a ak by ten zákon, čo sa týka tých 80 hodín pobytu
platil, tak by nám zostalo len 11 000, čo sa týka teda tých čísel. No vzhľadom na to aké boli
všetky tieto okolnosti tak aj som sa potom vyjadril v zmysle sťahovania na Hollého, že sa potom
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radšej prikláňam k prerušeniu poskytovania tejto služby ako k niečomu, čo by sme asi nemohli
dobre odprezentovať. Bolo aj celkovo otázka, ešte raz opakujem, že veľa ľudí je teda zvyknutých
a viaže ten svoj pobyt práve na Záhrebskú, to znamená z tých stávajúcich klientov koľko by
prešlo na Hollého. Samozrejme možno by to prinieslo nejaký nový záujem, ale ťažko povedať. Ja
mám fakt pocit, že sme opakovane robili všetko pre to, aby sme tú službu spropagovali, aby bola
robená kvalitne. Potom bolo niekoľko ďalších možností. My sme komunikovali so zriaďovateľom
o tomto. K Podjavorinskej môžem povedať, že v záujme toho, aby sme v nejakej miere to vedeli
zachovať, tak sa tým zapodievam, veľa času sme na to nemali. To znamená, určite by som sa
snažil aby to mohlo byť spravené tak, aby v tom rozsahu 6 klientov to je asi taká základná skupina
o ktorej hovorí aj zákon a na ktorú treba teda nasadiť aj minimálne jedného zamestnanca
z pohľadu zákona. A išlo by skôr asi o skĺbenie tých služieb denných, ktoré poskytujeme
v zariadení pre seniorov so skupinou teda denného stacionára. Ideálne to nie je, tie témy, ktoré tu
boli povedané, či už uvoľnenie Maróthyho po rekonštrukcii, určite áno. Dokonca ja som pár krát
spomínal aj to, že pravdepodobne tá budova Dobšinského by tiež mohla priniesť možnosť
skĺbenia. Lebo spojiť dennú službu s pobytovou nemusí byť úplne nelogické, vždy závisí ako sa
nám to podarí spraviť. Ja ešte tento týždeň komunikujem aj s našimi klientmi a teda rodinnými
príslušníkmi, aj to by ma zaujímalo, že z tých klientov, ktorí sú tam teraz, o takú formu koľkí by
mali záujem. Mám ešte asi 4 dni a potom musím konať z dvoch pohľadov. Jednak ja 30 dní pred
prípadným prerušením služby musím informovať registračný orgán, Bratislavský samosprávny
kraj, ja môžem tú službu jedine prerušiť. A zrušiť ju môžete vy, lebo je v zriaďovačke. A nový
zákon, novela zákona nám priniesla napríklad do 31.marca, že musíme mať aj na ten stávajúci
priestor vyjadrenie hygienikov. Takže znovu som si na ministerstve odkomunikoval to, že pokiaľ
by sme sa odtiaľ sťahovali tak by bol asi nezmysel, aby sme spúšťali na 30 dní proces
povoľovania tých priestorov Záhrebskej na denný stacionár. Dávam ešte priestor na otázky, mám
tu rôzne čísla alebo všetko čo by vás zaujímalo tak som schopný a ochotný odpovedať.
Starosta:
Pani poslankyňa Párnická, nech sa páči.
Poslankyňa Párnická:
Ja by som sa chcela opýtať, že je tam napísané, že dočasne, hej? Vy ste teda dal veľa
informácií, ale teraz by som sa chcela opýtať, že prečo tam je napísané dočasne? Pretože teda, hej,
sa zrekonštruuje nejaká ďalšia, hej, tá Maróthyho alebo sa bude čakať až na Dobšinského, hej?
Čiže k tomu sa mi môžete vyjadriť?
PhDr. Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto:
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Áno, o tomto sa bavíme, že sme si vedomí, že by to bolo teda dočasné riešenie. Že ja
hovorím snažili by sme sa ten priestor spraviť a znovu musím povedať, že by som to musel teda
pripraviť a predložiť tak, aby nám to bolo akceptované opakovane hygienou a registračným
orgánom. Viete, že sme relatívne nedávno znižovali kapacitu na Podjavorinskej o 8 miest, takže
mali sme tam 8 miest špecializovaného zariadenia. Takže ak touto logikou vychádzame, tak viete,
ja môže povedať, že teda aj keď nám chodia na kontrolu hygienici, oni sú naklonení, ako vidia, že
sa snažíme, vidia, že máme nejaké limity čo sa týka tých priestorov; ja nebudem hovoriť o tom, že
je to ideálne riešenie. Môžeme sa baviť o tom, dajme tomu, že čo sa týka takej že dostupnosti
dopravy to si myslím, že je porovnateľné asi, keď si vezmeme Žilinskú, Račianske Mýto a dajme
tomu Palisády a Zochovú. Debarierizácia je, chvalabohu, dokonca chystáme nový výťah.
A stravovanie samozrejme asi nie je problém. To znamená išlo by nám o to tu, že taká tá naša
denná práca ozaj odborných pracovníkov, skĺbiť to aby to bolo atraktívne a zaujímavé. Viete
spolunažívanie ľudí poviem, že zvonku zvnútra, no tak nejaké riziká to prináša, hej? Keby sme si
spravili nejakú SWOT analýzu tak by som vyplnil asi všetky 4 políčka. Aj tých rizík aj príležitostí
a samozrejme silných, slabých stránok, hej. Ale bavíme sa o tomto, že perspektíva teda a hľadať
niečo čo by bolo zaujímavejšie priestorovo, tak tu je. Od 1.1.2018 nás budú kontrolovať čo sa
týka kvality sociálnych služieb, takže priestorové podmienky je jedna z tých vecí.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
PhDr. Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto:
Adekvátne k tej kapacite, ktorú by sme vedeli teda pripraviť. No ak sa v tejto chvíli bavíme
dajme tomu o Staromešťanoch. No tak keď sa bavíme, že ich máme 5 a išli by sme do toho, že
pripraviť 6 miest, tak by sme to tým Staromešťanom vedeli ponúknuť. Ja to čo tu bolo spomínané,
to bola taká moja, berte to, moja práca ako sociálneho pracovníka, sociálneho poradcu, že vidíte
že ešte dneska je veľmi bohatá debata. Ja by som si netrúfal do dnešného dňa nehovoriť
s klientmi, rodinnými príslušníkmi a zamestnancami a začať s nimi komunikovať o tom dva
týždne dopredu. Takže my sme s pánom vedúcim Ležovičom o tom hovorili a keď veci vyzerali
byť veľmi vážne v tom, že sa pôjde týmto spôsobom, tak som sa, dovolil som si ich informovať
a zároveň nejaké ďalšie možnosti. My sme s pánom vedúcim dohodnutí, že jednak ešte
odprezentujeme aj činnosť denných centier, som si vedomý, že to by mohla byť iba pre niektorých
a v istom rozsahu náhrada. Ale to čo tu bolo spomínané. No ja som sa angažoval a našich kolegov
v zariadení Memory v Petržalke a Archa na Kramároch, ktoré z pohľadu toho, že sú to aspoň teda
susediace mestské časti a sú to zariadenia, ktoré viem, že robia dlhodobo a kvalitne, tak som sa
osobne informoval, že či by bola možnosť ak by niekto z našich klientov potreboval toto využiť.
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Takže mi ponúkli áno, môžete im to tlmočiť aby sa na nás obrátili. Ja som, stále je teda ponuka,
že našim klientom respektíve rodinám som ochotný osobne poradiť, že teda vlastne o čo ide a aké
sú tam možnosti. Ale hovorím znovu, nemusí to byť riešenie pre každého. A bolo to v rámci toho
čo ponúkajú služby buď v Starom Meste alebo o čom viem, čo je mimo Starého Mesta a mohlo by
to prichádzať do úvahy.
Starosta:
Pani poslankyňa Ležovičová, faktická.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ďakujem. Celý tento, troj- výmena a všetky tieto veci sú relatívne ad-hoc, jak čas prináša.
A teraz napríklad som sa ja dozvedela, vôbec som si to neuvedomila, že tento denný stacionár by
mohol ísť na toho Maróthyho, čo ma veľmi trápilo, čo urobíme z Maróthyho keby sme otvorili
Dobšinského, lebo tie sociálne, to je budova Magistrátu, ktorá akonáhle by nebola obsadená
sociálnymi službami, museli by sme ju vrátiť. Je to krásna vila, bezbariérová, absolútne ideálna na
toto, na tento účel. Ja odteraz to podporujem ešte viac, lebo toto ma nenapadlo. A tým pádom by
sme vyriešili dve muchy jednou ranou. A môžem povedať, že keby to, keby sa nám splnilo
Dobšinského a toto všetko ostatné, boli by spokojní všetci. Z môjho pohľadu, ja poznám
Maróthyho, mala som tam tetu a bolo to veľmi fajn.
Starosta:
Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Pani poslankyňa Uličná, nech sa páči.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Ja som sa ešte chcela spýtať pána Alexa, že Vy ste teraz povedali, že 9 ľudí využívalo túto
službu..
Starosta:
Zazmluvnených.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Zazmluvnených, 5 z toho bolo Staromešťanov...
PhDr. Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto:
K dnešnému dňu.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
No, takto a využíva sa denno-denne alebo dokonca niekedy, že iba občas. Bola tam aj taká
možnosť, že chodili, ja neviem, ja sa naozaj pýtam, iba pondelok a stredu? A aj takúto štatistku
nejakú vediete alebo viete ju nejako povedať? Aspoň nemusíte úplne presne..
PhDr. Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto:

115

Vieme to povedať.. hlavne čo sa týka tých hodín. Takže ako som vám povedal, z pohľadu
tých hodín, neviem, môžem vám aj behom, no dajme tomu posledné dva mesiace, vám každého
klienta počet hodín, ktoré ..
Starosta:
Povedzte nám..
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Tak približne..
Starosta:
Posledný týždeň nám povedzte.
PhDr. Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto:
Týždeň to nebude..
Viacerí:
No posledný mesiac. Posledný údaj aký máte.
PhDr. Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto:
...ale.. Takže február, posledný uzavretý mesiac. Z tých 9 klientov máme na počet hodín 82,
40, 31, 150, 11, 62, 76, 150, 57. To je to čo som vám hovoril, že sú dvaja respektíve traja klienti..
Niekto:
Dvaja.
PhDr. Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto:
Traja, ktorí by boli nad tých 80 hodín. Tých 80 hodín hovorím, spomínam..
Starosta:
Áno.
PhDr. Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto:
Nad tých 80. To sa bavíme ale o peniazoch teraz...
Starosta:
Ale 80 hodín za mesiac..
PhDr. Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto:
Minimum.
Starosta:
To máte denne asi, ak to dobre počítam..
PhDr. Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto:
4 hodiny.
Starosta:
4 hodiny. 4 hodiny denne.
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PhDr. Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto:
Každý pracovný deň funguje stacionár teda, hej?
Poslankyňa Mgr. Uličná:
No, 4 hodiny denne...
Starosta:
4 hodiny denne.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Využívajú..
Starosta:
Áno!
PhDr. Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto:
By mali.
Niekto:
By mal!
Starosta:
By mal aby, aby.. a niektorí aj menej.. niektorí tam sú...
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Dobre a kedy sa ešte pardon, začalo s tými klientmi hovoriť... Lebo to je trošku taká citlivá
téma, sme tu zazneli všelijaké názory, že naozaj by ma to zaujímalo, že kedy sa s týmto začalo
hovoriť. Nepovedzte, prosím Vás, že to bolo včera.
PhDr. Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto:
2.marca? ak sa nemýlim. Tak to znamená, hovorím tam bolo, tam bol čas kedy sme si
s pánom vedúcim vedeli povedať, že tie procesy sú tak ďaleko, že je najvyšší čas teda ako
nejakým spôsobom to komunikovať..
Starosta:
Takto, ja teraz nechcem nejakým spôsobom znevažovať toto zastupiteľstvo alebo toto
rokovanie o tomto bode ale my teraz rokujeme o tom, ale vy o tom rokujete preto, že ide
o prenájom na účely rekonštrukcie. To znamená, aby mestská časť nemusela to robiť z vlastných
prostriedkov, ale jednoducho aby to kompletne zabezpečila, zabezpečil vlastne externý partner.
To znamená, že toto je dôvod prečo o tom sa teraz rozprávame. Jednoducho z pohľadu
stavebného. Súvisí samozrejme, ale jednoducho.. Tu ešte bola otázka pána poslanca, poslanca..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
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No nás to nebude stáť nič! Toto celé nás nebude stáť nič!
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Pán Muránsky sa pýtal ohľadom Hollého. Zhodou okolností, ako som spomínal základná
škola Grősslingová nás upozornila, že má vážny problém s kapacitou priestorovou na budúci rok.
A hľadajú možnosti ako to zabezpečiť aby mohli otvoriť aspoň teda dve triedy. Hrozí reálne, že
budú musieť otvoriť len jednu. Bolo to aj na Rade školy prerokované táto informácia, kto ste
členom rady školy na Grősslingovej, môžete túto informáciu potvrdiť; že pani riaditeľka
upozorňovala na túto vec ešte vlani a bolo konštatované, že najvhodnejším spôsobom by bolo aby
sa vrátili do správy základnej školy priestory rodinného centra Prešporkovo. My sme hovorili aj
s dámami z rodinného centra. Keď toto centrum vznikalo pred 12 rokmi, nebol taký záujem
o školy. Bol proste podstatne menší počet žiakov a vtedy tá samospráva poskytla tomuto
rodinnému centru priestory bývalej materskej školy na Grősslingovej. Teraz sme v situácii, že
základná škola tie priestory potrebuje. Hovorili sme o tom, že vhodným priestorom na, ako
alternatívu pre rodinné centrum Prešporkovo by mohla byť práve Hollého. Boli tam sa pozrieť
mamičky, ktoré sú z OZ Prešporkovo a rozprávali sme sa o tom, že je to priestor, ktorý je
veľkosťou porovnateľný, navyše má tam ešte aj tú práčovňu, ďalší priestor, takže z tohto pohľadu
by im vyhovoval. Máme tam niektoré ešte otvorené otázky ale toto je vec na ďalšie samozrejme
stretnutie a rokovanie. Ale ten zámer je asi taký. My potrebujeme naozaj, momentálne pani
riaditeľka rieši rušenie jednej učebne len preto, aby mohla otvoriť tie dve triedy. Ale jednoducho
toto je neudržateľný stav aj na tej Grősslingovej a našou snahou je aby naozaj školy mali
maximálne priestory. To čo hovoril dneska pán poslanec Domorák, toto je presne tá ukážka toho,
že v minulosti jednoducho keď bol nedostatok žiakov tak jednoducho sa prenajímali priestory
školám. Teraz sme na opačnej, v opačnej situácií a jednoducho škola tieto priestory potrebuje. Ale
tam je zámer, že vlastne Prešporkovo by sa sťahovalo až od januára 2018, tak a vlastne aby si
mohli v priebehu polroka upraviť tie priestory na Hollého aby im proste vyhovovali. S tým, že pre
potreby materskej školy by priestory na Grősslingovej boli aktuálne od toho januára budúceho
roka tak aby sa mohli zrekonštruovať a upraviť na triedy pre prvákov. To je vlastne odpoveď na
tú otázku. Poprosím ešte, ak môžem, pána vedúceho sociálneho oddelenia pána Ležoviča, aby sa
vyjadril. Ďakujem pekne pán riaditeľ.
RNDr. Ležovič PhD., MPH, vedúci oddelenia sociálnych vecí:
Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci. Na úvod, ja ako zástupca
sociálneho oddelenia, my sme s pánom riaditeľom rokovali už dávnejšie o využití denného centra,
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o využití denného stacionára. Vzhľadom k tomu, že som zistil aké tam aj vlastne sú tie čísla, na
základe toho, aj v schválenom komunitnom pláne, v jednom cieli, opatrení sa schválilo
prehodnotenie efektívneho využívania služieb denného stacionára. Keďže sme už o tomto
rokovali dlhšiu dobu takže sme vedeli aká, aké využitie tohto denného stacionára je už dlhšiu
dobu. Všetky čísla sú aj v komunitnom pláne kde jasne sa ukazuje využiteľnosť tohto denného
stacionára. Ja iba pár čísiel doplním pána riaditeľa. Keď si to prepočítame na Staromešťanov,
aktuálne využitie, ktoré už je dlhodobejšie, je 33 % denného stacionára a možnože bude
zaujímavé keď vám to prepočítam na sumu, ktoré vlastne schválilo zastupiteľstvo na činnosť
denného stacionára. Kde vlastne to čo ide, nazvem to tak laicky „do luftu“ je 52.000 €. Teraz
položme otázku či vieme za 52.000, minúť peniaze aj vhodnejšie ako ich vlastne iba sanovať, aby
bolo niečo na papieri a že niečo je. Takže to je zasa z toho finančného, aj z tých čísel, aby sme
vedeli, že koľko platíme a ide to na fungovanie toho denného stacionára, na to využitie tej
kapacity na 33 %. Z mojej strany všetko.
Starosta:
Ďakujem pekne. Ešte sú nejaké otázky v tejto súvislosti? Nie sú? Takže dámy a páni,
ďakujem pekne. Je tu ešte pani Husárová, ktorá chce sa vyjadriť k tomuto bodu, takže ak súhlasíte
s tým, aby sa vyjadrila.. Tak súhlasíte? Nech sa páči pani Husárová, poďte.
p. Husárová, občianka:
Dobrý deň prajem. Odznelo tu teda z každého kúska niečo. Tie informácie naozaj sú také,
ja hovorím teda v mene tých ľudí, ktorých sa to týka, tých čo navštevujú denný stacionár, ich
príbuzných a tak ďalej. Vôbec ako k týmto všetkým informáciám dopracovať sa bol nesmierny
problém, trvalo nám to. Naozaj pán riaditeľ, pán Alex, informoval viac-menej asi tak dosť
prehľadne o tom aká je tá situácia. A keď si ja z toho môžem spraviť taký nejaký záver, tak mi to
vychádza tak, že naozaj ide sa robiť jedno dočasné nekoncepčné riešenie. Ide sa premiestňovať
z jedného dobre fungujúceho miesta služba na iné miesto, ktoré na to nie je prispôsobené. Je to
šité horúcou ihlou, dodatočne sa tam vytvárajú nejaké podmienky. Na druhej strane odzneli tu aj
vlastne čísla o tom koľko to stojí Staré Mesto prevádzky navyše financií. Ja sa pýtam, keby sa
časť tých financií použila na lepšie zviditeľnenie tej služby, lebo tá služba je naozaj kvalitná,
priestory sú vyhovujúce, personál je tam výborný, zaškolený a nejedná sa naozaj, chodia tam
ľudia, ľudia ktorí majú svoje životy, ktorí keď nie sú to ľudia v produktívnom už veku, nie sú to
mladí ľudia, ktorí by boli adaptibilní.. Proste týchto starých ľudí, každá zmena môže mať
v konečnom dôsledku fatálny dôsledok, tak by som povedala. Proste premiestnenie na iné miesto,
zmena režimu a stále tu vlastne hovoríme o tom, že je to nejaké dočasné riešenie a nikto to trvalé
riešenie teraz pre túto situáciu nepovedal. Takže tak asi z môjho pohľadu. By som vás poprosila,
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aby ste zvážili všetky tie aspekty a možno odložili to rozhodnutie o tejto veci o nejaký mesiac
alebo dva, kým sa naozaj nájde také riešenie, ktoré bude vyhovujúce pre všetky strany. Aj pre
rodičov maličkých detí, ktoré samozrejme potrebujú jasličky, ale aj pre seniorov. Nás v Starom
Meste seniorov pribúda, je nás najviac. A túto otázku, keď si zlikvidujeme niečo čo dobre
funguje, tak za 15 – 20 rokov na to doplatíme my, my sami, čo tu dnes sedíme. Tak len toľko som
chcela, ďakujem.
Starosta:
Ďakujem pekne. Ja len dovolím si upozorniť, že asi dobre to nefunguje, ako bolo povedané.
A myslím, že dočasné riešenie je jasné, že kam smerujeme, že kde má byť to trvalé. To trvalé je
naozaj v koncepte Dobšinského, tak aby vlastne pod jednou strechou boli zariadenie
opatrovateľskej služby aj denný stacionár. Lebo aj zariadenie opatrovateľskej služby je vlastne
krátkodobý pobyt. To znamená to nie je pobyt jednodňový alebo poldňový, ale to je pobyt možno
týždenný. Alebo proste niekoľko dňový. Z tohto pohľadu, alternatívu, ktorú som navrhol ja, to je
proste už ďalšia možnosť. Ale hovorím určite, určite to trvalé riešenie, ktoré je, ktoré sa ponúka
je Dobšinského. Pokiaľ nie a rozhodneme sa, že Maróthyho je vhodnejší priestor, čo si ja myslím
osobitne, že je vhodnejší priestor pretože je v centre Starého Mesta a tá spádová oblasť bude
ďaleko, ďaleko väčšia ako niekde na okraji mestskej časti. Pán poslanec Vagač, faktická
poznámka nech sa páči.
Poslanec Ing. Vagač:
Rád by som reagoval na Vás, pán starosta. Vy ponúkate ako trvalé riešenie Dobšinského.
Skúste odhadnúť či Vy sa toho ako starosta dožijete alebo respektíve koľko rokov tomu dávate.
A teraz sme počuli naozaj človeka, ktorý vie o čom hovorí, lebo presádzať staré stromy je dosť
nebezpečné a myslím si, že to nie je.. My ideme urobiť naozaj len dočasné riešenie bez toho, že
by bolo to dočasné riešenie malo nejaký reálny základ. My skutočne tých starých ľudí presunieme
dosť nehumánnym spôsobom. Ďakujem.
Starosta:
Pán poslanec, rozhodne to.. Naozaj používajte slová, ktoré nie sú, nie sú náležité.
Poslanec Ing. Vagač:
Kedy bude toho Dobšinského ste povedali?
Starosta:
Na budúci rok!
Poslanec Ing. Vagač:
Bude postavené. Dobšinského.
Starosta:
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Áno. Na budúci rok. Na budúci rok.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Samozrejme.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Ja pre to urobím všetko. Čo preto urobíte, pán poslanec, Vy?
Poslanec Ing. Vagač:
Ó, vy ste v exekutíve, že?
Starosta:
No áno, a?
Poslanec Ing. Vagač:
No tak..
Starosta:
A?
Poslanec Ing. Vagač:
Vy ste za to zodpovedný.
Starosta:
Aha! Vy nie? Okej, dobre! Aby som vedel, ďakujem pekne. Takže preto, urobím pre to
všetko. To vám môžem sľúbiť.
Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, dámy a páni, nech sa páči, rozhodnete vy. Ale
opakujem ide o nájom priestoru. Hej? To znamená preto, aby do toho mestská časť nemusela
investovať, do tohto sťahovania, nemusela investovať, a prerábky, nemusela investovať ani cent.
Nech sa páči, pani poslankyňa.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďakujeme. Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme
o materiáli tak ako je preložený. Ja len upozorňujem, že sa jedná o materiál hodný osobitného
zreteľa. Čiže tri pätiny.
Starosta:
Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím prezentujte sa. Tri pätiny všetkých poslancov.
/Prezentácia/
Starosta:
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Prosím hlasujte!
/Hlasovanie/
Starosta:
Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 11 poslancov, proti nebol nikto, 6 sa zdržali.
Môžem potvrdiť, že urobím všetko preto, aby detské jasle na Záhrebskej boli. Aby sme rozšírili
kapacitu detských jaslí. Budem hľadať iný spôsob ako to zabezpečiť, tak aby to nemalo dosah na
rozpočet mestskej časti. Ďakujem pekne, poďme k bodu č. 11.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Neprešlo to!
Viacerí:
Neprešlo. Neprešlo!
Starosta:
Neprešlo to! Neprešlo to! Nie! Ako tento spôsob, že proste my to zveríme, že my to
zveríme, prenajmeme Onkologickému ústavu, aby to zrekonštruoval, toto neprešlo.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Bod č.12. Všetkých, 15 poslancov.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Niekto:
18. 18 bolo! 18 poslancov bolo prítomných.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
15. 15 musí byť. Nevadí! Poďme ďalej! Život ide ďalej, problémy sú na to, aby sa riešili.
Vy ten problém riešiť nechcete, ja ho vyriešim. Takže ja urobím všetko preto, aby som tento
problém vyriešil. Bod č.12.
11. Bod č.11 bol stiahnutý
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12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad
hodný osobitného zreteľa
Starosta:
Návrh na predaj pozemku parc. č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10. Nech sa páči, pani
Malinová.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Ďakujem veľmi pekne. Predkladáme návrh na predaj pozemku parc. č. 8422/3 vo dvore na
Obchodnej ulici č.10 ako prípad hodný osobitného zreteľa. Žiadateľom je súčasný nájomca tohto
pozemku. Pozemok má výmeru 109 m2. Tento materiál bol prerokovaný aj na majetkovej komisii
a na miestnej rade bol posunutý na toto zasadnutie miestneho zastupiteľstva bez zásadných
pripomienok. S tým, že žiadateľ chce odkúpiť pozemok na účelom daný predmetný pozemok
zrekultivovať. Predchádzajúci súhlas nám bol doručený s podmienkou zriadiť na predmetnom
pozemku aj bezodplatné vecné bremeno právo prechodu cez pozemok v celom rozsahu
v prospech hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy.
Starosta:
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči.
Končím diskusiu a nech sa páči, prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Starosta:
Už som ukončil.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďakujeme. Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme
o materiáli tak ako ho máme preložený.
Starosta:
Nech sa páči, prosím prezentujte sa.
/Prezentácia/
Starosta:
A hlasujte prosím!
/Hlasovanie/
Starosta:
Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 12 poslancov, zdržali sa 5, návrh neprešiel
ako prípad hodný osobitného zreteľu. Bod č.14. Pardon 13, prepáčte.
123

13. Návrh na nájom pozemku parc. č. 9850/6 pod garážou na Šoltésovej ulici ako
prípad hodný osobitného zreteľa
Starosta:
Nájom pozemku pod garážou na Šoltésovej ulici.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Ďakujem veľmi pekne. Predkladáme návrh na nájom pozemku parc. č. 9850/6 pod garážou
na Šoltésovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa. Žiadateľom je súčasný dedič po
nebohom vlastníkovi garáže, ktorá je postavená bez evidenčného čísla. Jednou z podmienkou pre
to, aby mohol zlegalizovať stavbu garáže ale rovnako aj vysporiadať majetkovo-právny vzťah
k stavbe a pozemku pod stavbou je mať nájomný vzťah pod danou stavbou, čiže navrhujeme
nájom pozemku za 20 euro na m2.
Starosta:
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, pán Borguľa nech sa páči.
Poslanec Ing. Borguľa:
Ďakujem za slovo. Čiže dá sa chápať, že po tom, čo si dokončí celý tento proces, ktorý ste
popísali, tak budeme pristupovať k odpredaju tohto pozemku? Lebo štandardne tieto pozemky
pod garážami odpredávame.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Áno, pravdepodobne áno. Ide o to, aby si zlegalizoval tú garáž aj na LV-čko a následne
potom môže zjednotiť vlastníctvo pozemku s garážou.
Poslanec Ing. Borguľa:
Nemôžeme to odpredávať rovno?
Starosta:
Nie. Súpisné číslo najskôr musí byť. Na stavbu. A nájomný. A iný právny vzťah k pozemku
pod danou stavbou. Pán poslanec Dostál, faktická poznámka, nech sa páči na pána Borguľu.
Poslanec Mgr. Dostál:
Ja som sa vlastne chcel spýtať v nadväznosti na to čo pán poslanec Borguľa hovoril, že aká
je vlastnícka situácia tam v okolí. Teda že či už sú poodpredávané tie pozemky pod ostatnými
garážami. Lebo tam teda vzniká trochu iná situácia ak už je to všade rozpredané a len
odpredávame to čo ostalo. Ak predávame nejaké nové fliačky, ktoré rozbijeme vlastnícku
štruktúru pre prípad, že raz tam tá garáž nebude, tak viem, že v meste sa skôr k tomu pristupuje
tak, že pokiaľ ešte nie sú odpredané pozemky pod garážami, v takýchto garážových státiach, tak
by sa nemali predávať.
124

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
V tej dôvodovej správe máte aj okolité vlastnícke pomery. Konkrétne, teda v tomto prípade
sú pozemky pod ostatnými garážami tak v súkromnom vlastníctve ako aj vo vlastníctve hlavného
mesta a v správe mestskej časti. Čiže je to aj – aj.
Starosta:
Ďalej? Nech sa páči.
Ak nie sú ďalšie príspevky, tak končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh
uznesenia.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďakujeme. Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto hlasujme
o materiáli tak ako ho máme preložený.
Starosta:
Počúvaj Janka, vieš čo? Ja pôjdem asi už preč. Nechám Ťa tu, ja sa nebudem..
Nech sa páči, prosím prezentujte sa.
/Prezentácia/
Starosta:
Prosím hlasujte!
/Hlasovanie/
Starosta:
Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 16 poslancov, 1 sa zdržal. Bod č.14.
14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3751/4
Starosta:
Ja len poprosím.. Koľko nás je? 5, 6, 7, 8, 9.. okej, dobre! Bod č. 14 Návrh na predaj
pozemku pod garážou na Sokolskej. Nech sa páči.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Ďakujem veľmi pekne. Ide o klasický materiál kde žiadateľ je zároveň vlastníkom garáže
a žiada o zjednotenie vlastníctva, stavby a pozemku pod garážou. Kúpno-predajná cena bola
určená znaleckým posudkom, je určená na sumu 240 euro/m2. Tu len ešte skonštatujem, že na
miestnej rade bola odporúčaná suma 350 euro/m2. Je na vás či si ju osvojíte alebo nie.
Starosta:
Nech sa páči, otváram diskusiu, pán poslanec Muránsky.
Poslanec Muránsky:
125

Ja navrhujem navýšiť sumu, aj teda podľa rozhodnutia majetkovej komisie na 340 euro/m2,
čo je suma za ktorú sme predávali aj iné podobné pozemky, napríklad v januári.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Čiže dávaš to aj písomne?
Poslanec Muránsky:
Dal som.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Písomne? Dobre.
Už sa nikto nehlási do diskusie? Tak ukončujem diskusiu a poprosím návrhovú komisiu.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Dostali sme jeden pozmeňovací návrh od Viktora Muránskeho. Návrh znie: „Kúpnu cenu
navrhujem zvýšiť na 5780 €, teda 340 €/m2. 340 za meter štvorcový.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Prezentujme sa.
/Prezentácia/
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Za bolo 16 poslancov, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0, čiže bolo hlasovanie, teda prijali
sme toto uznesenie. Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalším bodom, bod č.15.
15. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom
technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického
zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov. Poprosím pani Malinovú, aby
predniesla materiál. Ďakujem.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Jáj, to bol iba.. Aha, pardon, pardon! Tak sa vrátime! Takže poprosíme, ešte sa vrátime
k bodu č.14 a hlasujeme o tomto celom materiáli. Ďakujem. Nekričíte.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
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Ďakujem. Hlasujeme o materiáli ako o celku s pozmenenou sumou 340 €/m2.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
A hlasujeme. Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Za bolo 16 poslancov, proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0. Ďakujem pekne.
Čiže môžeme teraz sa vrátiť k tomu bodu, materiálu č.15. Návrh na schválenie investície
spoločnosti TERMMING. Poprosím pani magistru Malinovú, aby uviedla materiál. Ďakujem.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Ďakujem veľmi pekne. Predkladáme materiál Návrh na schválenie investície spoločnosti
TERMMING, a.s. v celkovej výške 103.000 € za účelom realizácie technického zhodnotenia
tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v Starom Meste. Materiál predkladáme na
základe písomnej žiadosti, ktorá bola doručená od spoločnosti TERMMING, a.s. v januári tohto
roku a v súlade s podmienkami v nájomnej zmluve. Nájomca je oprávnený vykonať technické
zhodnotenie predmetu nájmu len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa po
prerokovaní a schválení výšky a rozsahu investície miestnym zastupiteľstvom na vlastné náklady.
V prípade, ak prenajímateľ v lehote do 90 dní od doručenia žiadosti o vykonanie plánovaného
technického zhodnotenia neudelí písomný nesúhlas nájomcovi, považuje sa pre účel tento zmluvy,
že s predloženým návrhom prenajímateľ súhlasí. Pokiaľ ide o plán a návrh investície je vlastne
rozpísaný v žiadosti nájomcu a aj v dôvodovej správe. Ďakujem.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Technickou, pán Ziegler.
Poslanec Ing. Ziegler:
Chcem sa len spýtať, v prípade, že by došlo k odpojeniu zase niektorých kotolní, tak môžu
si nejakým spôsobom potom u nás uplatňovať túto investíciu? Že budeme teoreticky ten náklad
znášať alebo je to vyslovene investícia TERMMINGu? Alebo iným spôsobom či môžu niekedy
v budúcnosti, hej, teda vo vzťahu k nám si teda uplatnia, že toto sú veci, ktoré sme investovali to
znamená, že uplatňovať si voči Starému Mestu.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
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Pani Malinová.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Zmluvné strany sa vlastne v tomto prípade dohodli, že je to na ich vlastné náklady, celá táto
rekonštrukcia a odpisuje si ich nájomca. Takže predpokladám, že nie je tu možnosť aby sme im
potom.. Oni s tým počítajú. Dokonca vlastne aj sú si vedomí toho, že momentálne celá tá situácia
je o tom, že ľudia dávajú žiadosti, takže musia s tým reálne počítať a aj prisľúbili vždycky účasť
na tom, že nebudú robiť problémy v prípade ak obyvatelia požiadajú o odpojenie. Takže s tým
vedomím vlastne aj žiadajú o tú investíciu.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Vagač. Poprosím.
Poslanec Ing. Vagač:
Pani Malinová, ja sa chcem naozaj spýtať, trošku inými slovami ako pán Ziegler. Lebo ja si
pamätám keď sme tu jednali pred nejakým časom, tak toto bol práve bod sváru, v zmluve, že tým,
že oni začnú investovať do toho tak sa bude znemožňovať to odpojenie lebo oni si budú
požadovať od tých čo sa odpájajú náhradu týchto investícii. Čiže sa Vás teraz naozaj pýtam, a Vy
ste to povedali zodpovedne a jasne, že nie, že nebudú si požadovať náhradu tých investícií ak by
sa náhodou tieto domy chceli odpojiť.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Poprosím.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
No ja si, ja som Vám teraz aj ten Dodatok č.3, ale nie som si teraz istá, že či sme to tam my
dávali. Neviem, že či pani Hahnová mi môže pomôcť.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Poprosila by som pani doktorku Hahnovú.
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
Môže, ako môže vzniknúť problém, budú si, pretože ten odsek 3 hovorí, že vysporiadanie
podľa odseku 1 tohto článku sa uskutoční tak, že prenajímateľ uhradí nájomcovi účtovnú
zostatkovú hodnotu vykonaných a odsúhlasených technických zhodnotení, modernizácii a iných
investícií podľa evidencie, ktorú je povinný viesť nájomca. Je povinný preukázať prenajímateľovi
pri ukončení nájmu účtovné doklady o obstaraní tohto majetku. Čiže hej?
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne.
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Niekto:
Ešte?
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Čiže pán poslanec Vagač, technická.
Poslanec Ing. Vagač:
No tak potom ak je to tak, čo som si aj myslel, lebo preto to aj schvaľujeme, tak to je
zásadná záležitosť. Potom by sme mali vedieť, či toto nie je len spôsob ako si zabetónovať proste
tie domy. Keď tam budú investície, samozrejme, že tie domy sa nikdy neposkladajú na zaplatenie
investície, rádovo sú to tisíce euro, 22.000 € Zochova, napríklad, a tak ďalej. To znamená, že
takáto vec by mala byť najprv predložená, prečo je to 22.000, prečo je to, aká je to vyvolaná
investícia. Prečo je tá investícia tam. Lebo to môže byť aj niečo čo nevieme povedať, že prečo
práve tu a prečo práve toľko. A mali by to potom tí obyvatelia tých domov vedieť, že takáto vec
sa chystá. Lebo my im teraz, bez toho, že by oni vedeli, my to odsúhlasíme, lebo však teraz je
najmenej stlačiť akože „za“, za 22.000 nech sa investuje, ale vieme my objektívne zhodnotiť, že
to, tá investícia tam má byť? Že naozaj je tam potrebná? A vedia to tí ľudia, že tým pádom sa
takto ich zaväzujeme? Ďakujem.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. K diskusii pán poslanec Kollár.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Najprv by som chcel pozitívne ohodnotiť fakt, že úrad pracuje lepšie, lebo nám to predložil
v tých 90 dňoch. Čiže máme aj o čom diskutovať. Kdežto minule sme už nemali o čom
diskutovať. Mám len takú jednu otázočku. V tej predchádzajúcej zmluve čo bolo na tých 10 alebo
koľko rokov to bolo, tam bolo 27 kotolní. Už v roku 2015 to bolo len 10 kotolní. Chcem sa
opýtať, že pri tých investíciách, ktoré ten TERMMING dával či s tou revitalizáciou neprišlo aj
k privatizácii tých kotolní a vlastne tým si TERMMING vytvára to portfólio, ktoré ho bude živiť.
My máme výhodu v tom odpojení nášho toho bloku, Chorvátska, že aj dali vyhlásenie, že na 5
rokov tam nič nerevitalizovali. Ak by to bolo bývalo inak, tak mali by sme, mali by sme veľké
problémy. Mohli by ste pani Malinová odpovedať, že k tomu úbytku tých kotolní z akého dôvodu
došlo? Od toho roku 2005?
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Neviem, ale ja mám Dodatok č.2 k nájomnej zmluve a tam je 12 tých kotolní. Teraz je ich
10 a pokiaľ ide o sekundárne rozvody..
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Sekundárne nie.
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Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
..tak tam je ich 11 a teraz je ich.. Je ich 10, hej? Takže bez Chorvátskej.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Áno. Ale ja som hovoril od roku 2005. Keď bola tá prvá zmluva, tam bolo myslím že 27
kotolní. Myslím, že či máme také poznatky, že s revitalizáciou je spojená aj privatizácia. Ono sa
to dobre rýmuje, ale má to aj konkrétny význam. Že náklady, ktoré vynaložil TERMMING bol
zhodnotený v tej nájomnej zmluve z toho, že to mohlo dôjsť do jeho portfólia.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Pokiaľ ja viem, tak tam sú napríklad, teraz pozerám sa na to, adresa kotolne. Napríklad je
tam Gorkého 6, Gorkého 8. To sú dodnes naše kotolne a dodnes ich máme voľné, nevyužívané
ako nebytové priestory. Rovnako Hollého 1–3, to sú stále naše. Takže ja neviem. Podľa mňa..
Štefánikova 25 je naša, je náš Pistoriho palác. Vysoká 6 máme stále kotolňu, čiže.. Vypadlo
z tadiaľ Námestie 1.mája16, čo si vybudovali vlastnú kotolňu. Medená 12, to je vlastne tuná tá
kotolňa, ktorú majú v súčasnosti vlastne prenajatú vlastníci ako Kúpeľná 10, takže neviem vám ...
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ďakujem.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem. Pán poslanec Vagač.
Poslanec Ing. Vagač:
Čiže dve veci. Ja navrhujem aby sme pred takýmto hlasovaním najprv zistili či tie
spoločenstvá vlastníkov bytov, áno, alebo tá bytová, neviem ako spravujú tam tie domy napríklad
Zochova, Bartoková, aby sa oni vyjadrili. A potom nemám problém zahlasovať za to keď tí ľudia
budú o tom vedieť dopredu, že sa takto zaväzujú, čiže toto je jedna vec. A druhá vec, tu je ako
investície sú prípadne havárie 50.000. Tak havária je havária a investícia je investícia. Čiže toto
celkom tomu nerozumiem, že 50 000...
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Poslanec Ing. Vagač:
Ja rozumiem, ale havárie nie sú investície. Celkom, akože to sú dve kategórie veci. Čiže
neviem či máme ako dopredu schvaľovať havárie, keď havária je havária a investícia je investícia.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Pani Malinová, máme ešte k tomu nejakú..?
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Nie.
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Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Poprosím pani doktorku Hahnovú, tá má k tomu technickú.
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
Môžem ja skôr otázku? Ako čo myslíte, k čomu sa zaväzujú obyvatelia? Toto je vzťah
medzi nami a TERMMINGom, vzťah medzi TERMMINGom a nami a naším majetkom. Čiže ak
budeme niekedy niečo musieť vysporadúvať, nejaké zhodnotenie majetku, tak budeme ho my
riešiť s TERMMINGom. Obyvatelia k čomu sa zaväzujú? Teraz ja som tomu celkom nerozumela,
čo ste totižto povedali..
Poslanec Ing. Vagač:
Keď sa obyvatelia budú chcieť odpojiť...
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
Áno
Poslanec Ing. Vagač:
..tak prvé čo im povieme, no ale, alebo TERMMING povie, že zaplaťte nám týchto 15.000..
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
A prečo by to mal TERMMING povedať obyvateľom? To neni ich vzťah!
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
To bude vymáhať voči mestskej časti.
Poslanec Ing. Vagač:
No tak povie to nám, alebo budúcim poslancom a budúci poslanci povedia, no tak nemáme
v rozpočte 15.000 tak..
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
To je druhá vec, ale to s tým obyvatelia nič nemajú.
Poslanec Ing. Vagač:
Majú lebo oni sa raz budú chcieť odpojiť.
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
No.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
No.
Poslanec Ing. Vagač:
My im teraz, my im teraz dáme prekážku 15.000. Aj my by sme..
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
Nemajú, však ja to hovorím. To sa snažím vysvetliť.
Poslanec Ing. Vagač:
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Mali mať problém odsúhlasiť že im dáme 15.000. rozumiete?
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
Nie. Ja iba hovorím, že tento vzťah je medzi nami a TERMMING-om. Jedná sa
o zhodnotenie nášho majetku a naše vysporiadanie sa s TERMMING-om. Toto, táto zmluva
nijako nezaväzuje obyvateľov, hej? Čiže ani to vysporiadanie nijako nezaväzuje obyvateľov.
Poslanec Ing. Vagač:
Ale čo urobíme vtedy, keď budú chcieť..
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Poprosím..
Poslanec Ing. Vagač:
..sa budú chcieť vysporiadať? Čo im my povieme? My to zatiahneme za nich tých 15.000?
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
To je na vás, čo vy urobíte! Ale táto zmluva nezaväzuje k ničomu..
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Pán poslanec, prihláste sa poprosím..
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
..obyvateľov, o to ide, nie? Miešame dve veci.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Prihlásiť sa na mikrofón. Dobre, ďakujem pekne. Technickou, pán poslanec Muránsky.
Poslanec Muránsky:
No ja bez toho, že by som sa za.., nechcel teda chcel zastávať TERMMING-u, ja som tiež
za odpájanie sa od tejto organizácie. Ale čo urobíme ak teraz tú investíciu nestia.., neschválime
a povedzme na Bartokovej niečo krachne, uprostred zimy a tri týždne – mesiac budú bez tepla
alebo teplej vody? Alebo aj v ostatných? A TERMMING samozrejme povie, že viete, my sme to
vedeli o tej, o tom probléme, mienili sme ho riešiť ale mestská časť nám to neumožnila. Neviem
či je dobré, zobrať si na svedomie takéto niečo, hlavne vtedy pokiaľ ešte občania s iným riešením
nedošli! Keď došli občania s požiadavkou na odpojenie, pretože si mienia vybudovať vlastnú
kotolňu alebo TEZ tak samozrejme veľmi radi im to schválime a teda poskytneme súčinnosť. Ale
v takomto prípade možno tí občania práve sa tešia na tú investíciu, že budú mať spoľahlivejšie
dodávky.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Technickou pán poslanec Ziegler.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ste ma predbehli!
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Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Á, pardon, pán poslanec Kollár, prepáč!
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ja.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Áno, prepáč. Pán poslanec Kollár.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ďakujem. Sú tu dve veci. Ak je havária TERMMING to odstráni automaticky. Otázka znie,
plánované investície. Tam sa prikláňam k pánovi Vagačovi v tom, že aby sa vyjadrili aj tí ľudia,
čo mienia do budúcnosti urobiť. A dávam druhú, ďalšiu otázočku. Čo keby bol TERMMING
investoval do Chorvátskej alebo do toho nášho uzla veľa peňazí, že čo by sme? Ako zaujímali
stanovisko? Boli by sme to tak ľahko odpojili?
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne, už nikto sa nehlási do diskusie, poslanci?
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Niekto:
Ešte jednu.. Však chcem sa spýtať..
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ešte pani Malinová, na Vás, či môžete odpovedať na otázky pána Kollára a pána
Muránskeho.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
No však pán Muránsky tu nie je, tak nemá vôbec..
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Môžem to zopakovať?
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Áno, môžete.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Môžem zopakovať. Dobre, že..
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Prihlás sa!
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
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Že však ja som dal tie otázky len ona nepočula alebo niečo sa tam stalo technicky. Že je
rozdiel medzi haváriou, haváriu musí okamžite odstrániť a je rozdiel medzi plánovanými
opravami. Ako k tomu došlo? A ďalej, že, ale to by ste Vy asi nezodpovedali. Dobre.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne, pani Malinová.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Tak v tom je pravda pán Kollár, že vlastne naozaj za účelom odstránenia akýchkoľvek
pochybností sa aj v tom dodatku berie na vedomie, že tie investície nemajú žiaden vplyv na to, že
sa nevzťahujú sa vlastne na povinnosť TERMMING-u riešiť poruchy a havarijné stavy, hej?
Takže bez ohľadu na tie investície, oni budú musieť riešiť havarijné stavy. Pokiaľ ide ale o tú
Chorvátsku, to je presne to čo povedala potom pani Hahnová, v tom prípade by sme sa museli
s tou investíciou tu vysporiadavať my ako mestská časť lebo je to zmluvný vzťah medzi
TERMMING-om a mestskou časťou. Naozaj je zase pravda, potvrdzujem aj to, že TERMMING
potvrdil aj vo svojich listoch, že do sekundárneho rozvodu Chorvátska 1 neinvestoval za posledné
obdobie.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Už sa nikto nehlási do diskusie? Dobre ukončujem diskusiu. Ešte máme
tuná vystúpenie od občana. Chcem sa spýtať, súhlasíte aby mohla vystúpiť pani.. Či netreba? Pani
Sládková.. Sládeková? Sládeková, nech sa páči.
p. Sládeková, občianka:
Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela vniesť trošku svetla do tohto. TERMMING
hovorí o investíciách ale toto nie sú investície. To sú plánované náklady na opravy. Pretože
opravujú niečo čo existuje. Niečo dožilo, nejaký kotol, tak treba ho vymeniť za nový. To nie je
investícia, to je oprava. Ďakujem.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Dobre, nikto sa už nehlási, takže ukončujem..
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Už som, už sme ukončili. Už sme ukončili diskusiu ešte predtým ako pani Sládeková
vystúpila. Dobre, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto hlasujeme o návrhu
tak ako ho máme predložený.
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Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
A hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Za bolo 11, proti 0, zdržalo sa 6, uznesenie bolo prijaté. Ďakujem, poďme
k ďalšiemu bodu.
16. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaStaré Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015, ktorým bola schválená úprava zmluvných
podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť
TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
č. 84/2015, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelnoenergetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Ďakujem pekne, poprosím o úvodné slovo pani Malinovú.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Ďakujem pekne. Predkladáme návrh na zmenu uznesenia č. 84/2015 z 22.9.2015, ktorým
bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení
pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa. V podstate zmena
uznesenia sa týka, týka žiadosti nájomcu o zníženie výšky nájomného a rovnako úpravy prílohy
č.1 k nájomnej zmluve. Pričom príloha č.1 k nájomnej zmluve, tvorili ju zoznam tepelnoenergetických zariadení kde sa vypúšťa Námestie 1.mája 16, nakoľko divadlo Nová Scéna si
vybudovalo vlastnú kotolňu a už je v prevádzke. A taktiež z tabuľky sekundárne rozvody
tepelných okruhov OST vypadáva tepelný okruh Chorvátska 1, nakoľko sa nájomná zmluva
v tejto časti vypovedala na základe prijatého decembrového uznesenia. Zníženie nájmu nájomca
žiada najmä z dôvodov, ktoré medzičasom vznikli a z ich predpokladaného poklesu regulačného
príkonu pre roky 2018 – 2025 podrobne ich máte rozpísané aj v žiadosti nájomcu. Ide
predovšetkým o pokles regulačného príkonu o 100 % v prípade OST Chorvátska 1, v prípade
tepelno-energetického zariadenia Bartekova 1 a vybudovania vlastnej kotolne bytového domu na
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ulici Mozartova 17 – 19 v Bratislave. Ide o pokles regulačného príkonu o 18,82 %, taktiež
o pokles regulačného príkonu o 29 % z dôvodu sekundárnych rozvodov Krížna 32 a vybudovania
vlastnej kotolne bytových domov Záhradnícka 35 – 37, Karadžičova 47 a vybudovanie vlastnej
novej kotolne divadlom Nová Scéna na ulici 1.mája 16. Z tohto dôvodu žiadateľ alebo nájomca
TERMMING žiada o zníženie výška nájomného s pôvodne schválenej 40.000 € na rok na sumu
38.704 € za obdobie roku 2017 a na sumu 34.950 na obdobie od 1.1.2018 a roky nasledujúce.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. faktickou pán poslanec Boháč, poprosím.
Poslanec Ing. arch. Boháč:
Ja sa chcem spýtať či tie zníženia nájmov majú oporu v nejakej zmluve. Nie sme
zorientovaní. Čiže tým ponižovaním odberateľov, argumentujú tam, tak neviem že či to má
nejakú právnu oporu, že či si len oni vymysleli, vypočítali alebo sme to de facto povinní strpieť
zníženie toho nájmu.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Pani Malinová poprosím.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
V nájomnej zmluve nemajú také niečo, že my sme povinní im v takejto žiadosti vyhovieť,
ale zase majú podľa mňa relevantné, relevantné dôkazy na to, že môžu žiadať. To či im my
vyhovieme, to je druhá vec. My sme ich upozornili na to, že keďže bolo prijaté tá výška
nájomného miestnym zastupiteľstvom, tak aj zmena musí prejsť cez miestne zastupiteľstvo. Čiže
sú si vedomí toho, že tá zmena môže, ale nemusí prejsť.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Diskusný príspevok, pán poslanec Kollár.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ja si myslím, že je to dobrá správa pre našich občanov, ktorí sa budú chystať odpojovať,
takže postupne bude mať ten TERMMING znížené nájomné lebo nebude mať nič, dúfam! No ale
chcel by som ešte upozorniť na jednu vec, aj občania vám písali, že v tej nájomnej zmluve,
Dodatok 3 tuším, bod 5 alebo ako bolo, že TERMMING keď si nás chcel získať tak sa zaviazal,
že zníži o 10 euro na 1kW náklady v tej nájomnej zmluve ako to realizuje.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Miška?
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
My sme si k danému vyžiadali stanovisko. Dostali sme vyrozumenie od spoločnosti
TERMMING. Za rok 2015 vyúčtovávali cenu tepla vo fixnej zložke ceny tepla vo výške 189,25 €
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za kW, čo je o 10, 23 € za kW menej ako bola schválená maximálna cena zložky ceny tepla
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Zároveň za rok 2016 bude zníženie ceny tepla vo fixnej
zložke ceny tepla vysporiadané vo vyúčtovaní, ktoré bude doručené odberateľom najneskôr do
30.4.2017. A vzhľadom na žiadosti a listy, ktoré spoločnosť TERMMING pravdepodobne teda
dostáva od ľudí a od občanov, pre rok 2017 navrhli spôsob nasledujúci. A to síce za mesiac prvý,
január 2017, mala byť vystavená opravná fakturácia všetkým občanom na odberných miestach,
ktorých sa to, ktorých sa táto zľava týka a od februára 2017 sa bude táto zľava poskytovať na
mesačných faktúrach za dodávku tepla.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Nikto sa už nehlási do diskusie, čiže uzatváram diskusiu a poprosím
návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Ďakujem. Nedostali sme žiaden pozmeňujúci návrh, preto hlasujeme prosím o návrhu tak
ako sme ho dostali predložený.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem. Za bolo 12 poslancov, proti nikto, zdržali sa 4, 1 nehlasoval. Uznesenie bolo
prijaté. Ďakujem pekne.
Viacerí:
Nebolo. Nebolo.
Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
Osobitný zreteľ.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ale ten..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Zo všetkých sa potom? Toto je zmena, zmena uznesenia a tam netreba zo všetkých. Mám
pocit.
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Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Čiže toto je... Toto je..
Niekto:
Toto je zmena už schváleného uznesenia.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Toto je zmena schváleného..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Toto je zmena schváleného uznesenia.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
My meníme vlastne to, čo už bolo schválené vtedy. Poprosím pána poslanca Dostála.
Poslanec Ing. Borguľa:
Potom prevedie si to za milión, trojpätinovou väčšinou a potom zmenou uznesenia
nadpolovičnou väčšinou zdvihne cenu nájmu.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Poprosím pani doktorka Hahnová.
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
Toto sme riešili už minulý rok ak si pamätám pri zmene uznesenia. Tu iným kvórom
hlasujte o zmene uznesenia. Nájom už raz bol schválený trojpätinovou väčšinou voľakedy
prítomných. Na meste to presne takto isto funguje pán Borguľa!
Poslanec Ing. Borguľa:
Nie! Nie! Absolútne nie!
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
No ak to máte upravené inak v rokovacom poriadku pri zmenách uznesenia..
Poslanec Ing. Borguľa:
Logicky je to nezmysel!
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
Ja súhlasím s Vami! Logicky to môže byť nezmysel, ale presne s týmto sme bojovali keď
prišla novela zákona o majetku obci v 2009 roku a keď sa riešili zmeny uznesenia. A vtedy tomu
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takisto dávali výklad, aj organizačné oddelenie aj legislatívno-právne a takýto bol záver. Čiže
podľa môjho názoru jedine sa mohlo zmeniť na meste rokovací poriadok, že ste si aj pre takéto
prípady upravili rokovanie a hlasovanie. O zmene uznesenia.
Poslanec Ing. Borguľa:
(nie je rozumieť zo záznamu)
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
Ale súhlasím s Vami, že je to nelogické. To súhlasím.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Čiže uznesenie bolo prijaté podľa..
Viacerí:
Nie nebolo!
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Právneho oddelenia. Ešte poprosím pána poslanca Dostála.
Poslanec Mgr. Dostál:
No ja som presvedčený, že toto nie je vecou rokovacieho poriadku, toto je vecou zákona.
A keď zákon hovorí, že na schválenie uznesenia, ktoré je prípadom hodným osobitného zreteľa je
potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, tak je potrebná aj na zmenu. Je možné, že na
jeho zrušenie nie je, lebo tým vlastne zaniká ten vzťah, ale ak, presne ako povedal pán poslanec
Borguľa, ak my odsúhlasíme, že niečo predávame za milión a musí to odsúhlasiť 15 poslancov
a potom na ďalšie zastupiteľstvo tu bude iba ja neviem 13 poslancov a z nich 7 odhlasuje, že to
meníme, tak zmeníme to a nebude to za milión ale bude to euro. No tak to by bolo dosť absurdné
aby to takto mohlo fungovať. Čiže ja sa domnievam, že ak chceme meniť niečo čo bolo schválené
ako prípad hodný osobitného zreteľa a stanoviť nové podmienky, tak by sme to opäť mali schváliť
príslušnou trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Právny výklad nášho právneho oddelenia zase bol opačný, čiže...
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Čím sa riadime, zákonom či právnym výkladom?
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Právnym výkladom čiže..
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Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Však výsledok hlasovania máme..
Viacerí:
.. v písomnom zdôvodnení toho, že prečo je to tak alebo onak.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Prosím?
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Je napísané, že ako prípad osobitný zreteľ. Poprosím ešte pani doktorku Hahnovú.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Chvíľočku strpenia.
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Nie je počuť.
Poslanec Ing. Borguľa:
(nie je rozumieť zo záznamu)
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
Áno, lenže nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa už ste schvaľovali. To bolo
schválené trojpätinovou väčšinou pôvodne prítomných, po novom všetkých. To je v poriadku.
Teraz meníme..
Poslanec Ing. Borguľa:
(nie je rozumieť zo záznamu)
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JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
Súhlasím! Ja teraz nehovorím o logike, hej? Ja teraz hovorím o práve. Teraz vy len meníte
uznesenie. To isté platí aj pri zrušení v tom prípade, pán Dostál. Takisto zrušenie by ste podľa
Vášho výkladu mali teda trojpätinovou, lebo tiež nakladáte. Idete zrušiť nejaké uznesenie, ktorým
ste niečo schválili. To je presne to isté. Aj pri tej zmene. Ale to sme rozoberali minulý rok, ale
môžeme vám k tomu dať aj písomný výklad.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Technická pán Borguľa ešte.
Poslanec Ing. Borguľa:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Dobre, pán poslanec Dostál.
Poslanec Mgr. Dostál:
No nie je to to isté keď sa ruší a keď sa mení. Zákon hovorí o tom, že predať možno
nejakým stanoveným spôsobom alebo ako prípad hodný osobitného zreteľa. A takisto prenajať iba
nejakým spôsobom alebo ako prípad hodný osobitného zreteľa. To znamená, že keď sa niečo deje,
predáva alebo prenajíma, tak to má byť schválené trojpätinovou väčšinou. Keď sa zruší uznesenie
to znamená, že sa ten predaj alebo prenájom nezrealizuje, sa nedeje nič, čiže tam tá trojpätinová
väčšina na to, aby sa dialo nič, nie je potrebná. Ale na to, aby sa niečo dialo alebo aby sa niečo
dialo iným spôsobom ako bolo predtým schválené, tak podľa môjho názoru trojpätinová väčšina
všetkých poslancov je potrebná.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Dobre, takže hlasovanie prebehlo..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasy sú v poriadku a vysvetlenie bude potom. Dobre, ďakujem pekne. Takže ideme
k ďalšiemu bodu, materiál č.17.
17. Informácia týkajúca sa sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice tepla
Chorvátska č. 1
18.
Niekto:
No dobre a teraz čo? To bolo schválené alebo nie?
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Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Striedame? Dobre, počkám.
Niekto:
Môžeš otvárať.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Teraz o 16,00 hodine malo byť Vystúpenie občanov. Nikto sa neprihlásil, takže asi môžme
pokračovať ďalej.
Poslanec Ing. Straka:
Mne sa zdá, že máme niekoho.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Máme? Aha!
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
No, ešte sme ho neotvorili, takže počká..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Dobre. Takže bod č. 17. Informácia týkajúca sa sekundárnych rozvodov z odovzdávacej
stanice tepla Chorvátska č. 1. Otváram, poprosím pani Malinovú, pani magistru Malinovú
o úvodné slovo.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Ďakujem veľmi pekne. Je to informácia, ktorá bola spracovaná k prijatému uzneseniu č.
164/2016 zo dňa 6.12.2016, ktorým miestne zastupiteľstvo prijalo uznesenie týkajúce sa
sekundárnych rozvodov tepelných okruhov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1. V tejto
veci len veľmi stručne. Výpoveď časti predmetu zmluvy týkajúcej sa sekundárnych rozvodov
Chorvátska č. 1 bola doručená spoločnosti TERMMING. TERMMING si prevzal výpoveď
19.12.2016, to znamená výpovedná 6-mesačná lehota začala plynúť od januára 2017. Následne
mestská časť vyzvala spoločnosť TERMMING o doloženie všetkých dokladov týkajúcich sa
ekonomických aj technických údajov týchto sekundárnych rozvodov. Zároveň opakovane
požiadala o stanovisko spoločnosť Bratislavskú teplárenskú, a.s. k možnosti prevzatiu týchto
sekundárnych rozvodov. Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. nám oznámila, že bude
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a zaujme konečné stanovisko až po predložení všetkých tých dokladov. Zároveň nám dala
možnosť vyhotoviť projektovú dokumentáciu v ich spolupráci, čo sme my ako mestská časť
prijali. Vytvorili nám elaborát týkajúci sa technických údajov sekundárnych rozvodov Chorvátska
1. Spoločnosť TERMMING, a.s. dodal potom všetky ostatné doklady. Tieto doklady sa
zosumarizovali. Okamžite sa potom aj konalo stretnutie so zástupcami spoločnosti Bratislavská
teplárenská. Zástupca spoločnosti si doklady ešte u nás prešiel. V podstate chýbal mu len nejaký
ekonomický údaj, ktorý okamžite spoločnosť TERMMING, a.s. dodala. Všetko toto
zosumarizované bolo spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. odovzdané a momentálne čakáme
už len na konečné stanovisko spoločnosti.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Poprosím pána poslanca Kollára.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ja by som len chcel upriamiť pozornosť na ten materiál, ktorým sme ukončili tú zmluvu.
Tam boli konkrétne termíny. Chcel by som pozitívne hodnotiť, že vstupuje sa do riešenia týchto
termínov. Tam bolo napísané, že k 31.3. by mala, mal úrad dať informáciu ako vyzerá situácia.
Ale na základe toho, čo tu povedala pani Malinová, aj z tej administratívno-technickej
komunikácie vyplýva, že veci sa pohli, idú dopredu. Ja by som tu len chcel povedať, že bol tu
pokus TERMMING-u zinkasovať spoločnosti tých jednotlivých blokov, poslali im nejaké faktúry,
všetkým rovnaké. Ja som vstúpil do toho, do rokovania so všetkými správcami spolu s našou
Betkou a vlastne sme urobili takú koordinačnú poradu, kde sme dali jednotný výklad a jednotnú
odpoveď TERMMING-u, že nehodláme nič, nič riešiť pretože vzťah je medzi Starým mestom
a TERMMING-om. Myslím si, že žiadnu odpoveď nám TERMMING nedal. Chcem v dobrej
viere veriť, že tak jak to dobre ide, že sa to aj tak dobre skončí.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Keďže sa už nikto nehlási do diskusie, uzatváram. Ešte poprosím prihlásila
sa pani Sládeková k tomuto bodu. Môžem poprosiť?
Nech sa páči, pani Sládeková.
p. Sládeková, občianka:
Ďakujem. Dobrý deň. Vážené pani poslankyne, páni poslanci. Ja by som chcela na margo
tepla povedať jedno. My už sme listom oslovili, alebo mailom, pána starostu kde sme ho
upozornili že Bratislavská teplárenská zvýšila fixnú cenu tepla o 43 % a TERMMING a dostala
na úroveň ceny TERMMING-u z minulého roku. A TERMMING zvýšil svoju fixnú cenu tepla
o 26 %. Hovorím to preto lebo mestská časť je zriaďovateľom škôlok a škôl to znamená čakajte
zvýšené náklady za teplo v tomto roku. Chcela by som sa ešte vrátiť k tomu čo tu už bolo
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povedané. My sme upozornili pána starostu listom, aj poslancov, že TERMMING si neplní
zmluvu, teda nájomnú zmluvu v odseku 6 v článku 5 lebo neznížil platnú cenu tepla teda fixnú
cenu tepla o 10 euro za každý vyfakturovaný kW. Od pani Malinovej sme tu počuli, že
TERMMING toto rieši za rok 2016, ale to je absolútne netransparentné pretože TERMMING
nemôže spájať náklady vyplývajúce z vyhlášky URSA a tento jeho záväzok znížiť cenu tepla, teda
znížiť fixnú zložku o 10 €, ktorá vyplýva zase z nájomnej zmluvy. Tu zmiešava hrušky s jablkami
a robí toto celé netransparentným. Ja to neviem skontrolovať. Ani každý jeden kto teda má tu
snahu to skontrolovať, či vrátil nám vrátil 10 euro za každý kW v roku 2016. Dobrá správa je, že
už konečne ide riešiť január tohto roku, február že už vyfakturoval s o 10 eur nižšou cenou, ale
toto je ako. To poukazuje na to, že tento nájomca nekoná seriózne a transparentne. Proste ja som
z toho mierne...
Niekto:
Rozčarovaná.
p. Sládeková, občianka:
Rozčúlená aj všetko dokopy. Ešte by som chcela povedať to, že v zozname tých tepelnoenergetických zariadení je teraz už len 10 výmenníkových staníc. Ja by som chcela osloviť
mestskú časť, aby rozmenila týchto 10 staníc, odovzdávacích staníc tepla na drobné. Mestská časť
určite nevie koľko domov je zásobovaných z týchto 10 výmenníkových staníc a my nevieme
koľko sa za tým skrýva občanov a obyvateľov. Takže chcela by som poprosiť o takúto..
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne za podnet, budeme sa ním zaoberať. Ďakujem pekne. Keďže sa už nikto
nehlási do diskusie, ukončujem diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňujúci návrh a tak budeme hlasovať o pôvodom
návrhu tak ako je uvedený v materiáli.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Prezentujme sa. 14, 15.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem a hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem. Za bolo 15 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto, nehlasoval nikto. Uznesenie
sme prijali. Ďakujem pekne. Ideme k ďalšiemu bodu, bod č.18.
144

19. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaStaré Mesto č. 33/2016 z 22.3.2016, ktorým bol schválený nájom nebytového
priestoru na ulici Ventúrska č. 9 (Zichyho palác) v Bratislave, ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 (Zichyho palác)
v Bratislave, ako prípad osobitný, hodný osobitného zreteľa. Poprosím pani magistru Malinovú
o úvodné slovo.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Ďakujem veľmi pekne. Predkladáme tento materiál najmä z dôvodu, že spoločnosť Július
Meinl Café nepodpísala a nepristúpila nakoniec k podpisu zmluvy o nájme nebytového priestoru.
Toto uznesenie treba zrušiť aby aj bolo vyhodené z nesplnených uznesení.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu.
Keďže sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o prečítanie
návrhu uznesenia.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňujúci návrh a tak budeme hlasovať o pôvodom
návrhu tak ako je uvedený v materiáli.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Za bolo 16 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto, nehlasoval nikto, čiže uznesenie bolo
prijaté. Materiál č.19.
20. Návrh na zrušenie uznesenia č. 39/2013 z 19.03.2013, ktorým bol schválený nájom
pozemku pod garážou, časť parcely registra „E“ parc. č. 7248/1 na Dobšinského
ulici
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Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Návrh na zrušenie uznesenia č. 39/2013, ktorým bol schválený nájom pozemku pod
garážou, časť parcely registra „E“ na Dobšinského ulici. Poprosím pani magistru Malinovú
o úvodné slovo.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Ďakujem veľmi pekne. Navrhujeme zrušiť toto uznesenie č. 39/2013 z dôvodu, že vlastník
garáže pán Ing. Ševčík a zároveň aj pán, ktorému bol zároveň tento pozemok prenajatý,
nepodpísal nájomnú zmluvu, neuzatvoril, nesúhlasil s požadovanou cenou nájmu. Dôvodil tým, že
cena nájmu bola 60-násobne zvýšená. Každá, momentálne ho žalujeme za bezprávne užívanie
tohto pozemku čiže je žalovaný, ale z dôvodu, že nedôjde zrejme k naplneniu predmetného
uznesenia je oprávnená domnienka, že k uzavretiu nájomnej zmluvy nepríde, tak navrhujeme toto
uznesenie zrušiť nakoľko taktiež nám figuruje medzi nesplnenými uzneseniami.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.
Končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, tak budeme hlasovať o pôvodom
návrhu ako je uvedený.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem. Za bolo 15 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto, 1 nehlasoval, uznesenie bolo
prijaté. K ďalšiemu bodu, bod č.20.
21. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaStaré Mesto č. 13/2016 z 9.2.2016, ktorým bol schválený návrh a podmienky
vzájomnej spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a
organizáciou VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku o. z. v oblasti
spoločného kultúrneho, komunitného a spoločenského využívania Pistoriho paláca
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Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto, ktorým bol schválený návrh a podmienky vzájomnej spolupráce medzi mestskou časťou
Bratislava-Staré Mesto a organizáciou VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku v oblasti
spoločného kultúrneho, komunitného a spoločenského využívania Pistoriho paláca. Poprosím pani
magistru Malinovú o úvodné slovo.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Ďakujem veľmi pekne. Ako dôvod zrušenia uznesenia č.13/2016 sa uvádza že Pistoriho
palác na Štefánikovej ulici bola poslednou organizačnou zmenou zaradená a patrí medzi
staromestské centrá kultúry a vzdelávania. Pistoriho palác bude slúžiť pre rozšírenie aktivít
činností a výkon a komunitné činnosti staromestského centra kultúry a vzdelávania.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Poprosím pána poslanca Vagača.
Poslanec Ing. Vagač:
Ja som sa chcel spýtať, že my sme VIA CULTURE odsúhlasili zmluvne dobu trvania 2
roky. Teraz to ideme zrušiť a dôvod je ten, že budeme prevádzkovať my. Ale ja tomu
nerozumiem, že čo na to VIA CULTURA? Čo, čo, prečo? NO tak mi to vysvetlite, lebo
nerozumiem potom. Akože niečo sme dali na 2 roky a teraz to ideme rušiť. Tak prečo?
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
To je ale spolupráca toto.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Nájomná zmluva s VIA CULTUROU na priestory, ktoré tam riadne užíva je stále platná
a VIA CULTURA ich užíva aj za ne platí. Ale toto je zmluva o spolupráci, ktorou sme chceli
spolupracovať s tým, že by mali správnu radu a uza..., a oni by vlastne schvaľovali program, ktorý
by tam mal byť, aktivity ale to sa vlastne zrušilo tým, že Pistoriho palác spadá momentálne pod
oddelenie kultúry a všetky tieto aktivity, činnosti budú..
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
..bude zabezpečovať..
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
..budú riešené oddelením kultúry.
Poslanec Ing. Vagač:
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Dobre ale, však je to v poriadku, ale je, máme tu nejaké vyjadrenie VIA CULTURY alebo
oni sa to len dozvedia z novín alebo z toho, že my sme tu zahlasovali alebo? Lebo my sme to na
kultúrnej komisii nemali. Ja neviem.. Proste len také slušné jednanie s tými, s tou VIA
CULTUROU. Však oni o tom, vedia o tom, že my to chceme zrušiť?
Viacerí:
Vedia.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
VIA CULTURA..
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Oni o tom vedia.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
..o tom vie, to je komunikácia aj pani Janegovej..
Poslanec Ing. Vagač:
Ale nie je to tu v materiáloch!
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
..aj..
Poslanec Ing. Vagač:
Lebo my sme to nemali, pani Ležovičová, my sme to nemali na komisii kultúry.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Nemali?
Poslanec Ing. Vagač:
Však nemáme vôbec o tom.. Je to tu jak z neba zase hviezda..
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Poprosím faktickú, pani poslankyňa Ležovičová.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Skončil? Ďakujem. Pretože ja som v správnej rade, aj s pánom starostom, za mestskú časť
vo VIA CULTURE, tak som sa pýtala v prvom rade či sa to prerokovalo s pani Vášáryovou.
Povedal, že áno a že ten súhlas prebehol. To znamená, že aj ja potom, aj my, ako starosta a ja,
skončíme v tej VIA CULTURE, ako v tej správnej rade. Ako bolo to dosť formálne. Môžem vám
povedať, že všetko som dostávala na schvaľovanie per rolam, veľmi urýchlene, bez komunikácie,
bez všetkého, nebola som s tým nadšená. Teda..
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
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Áno, s tým, že mám odhlasovávať en bloc projekty, ktoré boli na poslednú chvíľu a per
rolam bez vysvetlenia a dokonca aj počas tej stavby, čo sa mi tam niektoré veci veľmi nezdali.
Ďakujem.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne, ďakujem. Faktická, pán poslanec Bučko.
Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
Ak tomu dobre rozumiem, tak VIA CULTURA má prenajaté priestory...
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
No dobre a my máme napĺňať kultúrny obsah tých priestorov, ktoré oni majú prenajaté?
Viacerí:
Nie!
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Oni majú kancelárie!
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Oni majú len svoje kancelárie. Na svoju činnosť. A ostatné kancelárie bude mať oddelenie
kultúry a bude sa starať o náplň tohto programu. Ďakujem.
Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového:
Ale samozrejme, že komunikácia prebehla jak s pani Vášáryovou, tak aj so všetkými
nájomcami za účasti pána starostu, vedúcej oddelenia kultúry pani Janegovej. Je tam nový režim.
Existuje tam už momentálne vrátnik, takže naozaj toto bolo odkomunikované v súčinnosti so
všetkými, ktorí sa to týka.
Starosta:
Ďakujem pekne, dámy a páni. Pistoriho palác je súčasťou kultúrnych centier ako
samostatná, teda ako súčasť organizačnej štruktúry miestneho úradu, oddelenie kultúry, kultúrne
centrá. Tým pádom sa táto zmluva stala bezpredmetná. Táto zmluva slúžila na to, aby VIA
CULTURA spravovala Pistoriho palác. Ukázalo sa, že toto nefungovalo a preto sme sa rozhodli,
že začleníme Pistoriho palác do štruktúry miestneho úradu pod oddelenie kultúry ako kultúrne
centrum ako je Školská, Gaštanova, Zichyho palác, Pistoriho palác. Tá zmluva jednoducho nemá
absolútne žiadne, žiadny užší, žiadne opodstatnenie, pretože Pistoriho palác spravuje oddelenie
kultúry.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Faktická pán poslanec Kollár.
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Poslanec Ing. Vagač:
No však.. No však..
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ja chcem poďakovať pánovi starostovi, ktorý vysvetlil tento jav. Totiž je to legiartis nemôžu
byť dve organizácie v jednej organizácii. My sme využívali VIA CULTURU len dotiaľ, dokiaľ
sme ju nezačlenili pod to. To je v poriadku. Ale vy si pamätáte, že ja som apeloval aj na to, že
nestačí len rekonštruovať ale treba aj napĺňať činnosť. A preto sa chcem opýtať, kedy tu bude
predložený nejaký dokument ako tento objekt budeme z hľadiska kultúrnej vyťaženosti a činnosti
našej organizácie aj napĺňať. Ďakujem.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Ešte technickou volá pani doktorka Hahnová. Počkaj sekundičku.
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
Ja by som len chcela doplniť a v podstate potvrdiť tie otázky smerom k VIA CULTURE. Je
pravda, tým že to uznesenie bolo schválené kvázi v dvoch zložkách. Jedna sa týkalo toho nájmu
a jedno sa týkalo vlastne tej spolupráce. V tej prvej etape to bolo ešte minulý rok, sa skutočne
rokovalo aj s pani Vašáryovou ohľadne tej spolupráce, aj bola pripravená dokonca zmluva. To už
bolo, už bude rok teraz niekedy. Ona v podstate nás, tak si chcela nastaviť tie podmienky, ktoré
boli absolútne pre mestskú časť nevýhodné. Tým, že by spravovala celý objekt. To že to
nefungovalo je druhá pravda a skutočnosť. A tretia a tá je hlavná a podstatná, je to projektová
zmluva, ktorá je uzatvorená na základe ktorej my sme čerpali z Úradu vlády nejaké financie a ide
o to, aby práve my sme mali kompletne pod kontrolou fungovanie a prevádzkovanie, nazvem to
prevádzkovanie, Pistoriho paláca lebo tak tam sú tak nastavené podmienky, že skutočne bude
treba aby tu bol niekto alebo my budeme zodpovedať za ten príspevok, nie VIA CULTURA. Čiže
ak by bol problém že by sa nedodržiavali tie podmienky, ktoré sú v projektovej zmluve, my by
sme museli ten príspevok vracať. Takže preto to dopadlo tak ako to dopadlo. Samozrejme
s vedomím ako pani Vašáryovej, hej?
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. S faktickou pani poslankyňa Ležovičová.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ďakujem. Pani Janegová nás informovala na komisii kultúry o plánoch a o perspektíve.
Samozrejme plne to bude bežať keď to bude zariadené a poprerábané. A myslím si, že vtedy bude
keď už budú konkrétne veci, to boli len plány čo sa s tým plánuje. Keď budú konkrétne veci, tak
myslím si, že pripraví materiál kompletný aj do komisie, samozrejme aj do zastupiteľstva. Ale
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stále je to v provizórnom režime lebo stále platí prevádzka plus sa to treba dozariaďovať. Takže
na komisii kultúry ako informácia to bolo. Ďakujem.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, stačila takáto odpoveď?
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Dobre, ďakujem pekne.
Už sa nikto nehlási do diskusie, čiže môžem ukončiť diskusiu a poprosím návrhovú komisiu
o návrh uznesenia.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, tak budeme hlasovať o pôvodom
návrhu uznesenia.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
A hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem. Za bolo 13 poslancov, proti 1, zdržal sa 1. Hlasovanie bolo úspešné. Ďakujem
pekne, uznesenie bolo prijaté. Poprosím ďalší bod ideme, bod č.21.
22. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k
návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
(pôsobnosť mestskej časti vykonávať funkciu procesného opatrovníka fyzickej
osoby)

Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu
Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Poprosím o úvodné slovo
pani doktorku Hahnovú.
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
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Dobrý deň prajem, ešte raz. Predkladáme návrh na prijatie stanoviska miestneho
zastupiteľstva k Dodatku Štatútu. V podstate budem stručná. Tým že sa zmenili kódexy, boli
zrušené, bol zrušený Občiansko-právny poriadok a boli prijaté 3 nové kódexy. Na základe Štatútu
hlavného mesta mestská časť je procesným opatrovníkom. Bolo to aj v minulosti tak. Tým že sa
teraz menili nové normy, mesto sa snaží iba zosúladiť s týmito novými platnými predpismi Štatút.
V prvej etape prijal primátor hlavného mesta rozhodnutie č. 17/2016 kde toto v podstate sanoval
na určité preklenovacie obdobie. To rozhodnutie schválilo podľa Štatútu zastupiteľstvo. Následne
robil návrh Dodatku Štatútu kde sa vyjadrovala mestská časť teda starosta a teraz je tu vlastne tá
posledná etapa na základe čoho je potrebné k dodatku Štatútu aj stanovisko miestneho
zastupiteľstva.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Otváram diskusiu.
Ukončujem diskusiu a poprosím návrhovú komisiu.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, tak budeme hlasovať o návrhu tak
ako je uvedený v pôvodom materiáli.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem, prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem. Za bolo 15 poslancov, proti nikto, zdržal sa nikto, nehlasoval nikto, uznesenie
bolo prijaté. Ďalší bod č.22.
23. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016. Prosím o úvodné slovo pána inžiniera Šutaru.
Treba?
Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
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Bez úvodného slova ak nie je treba.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Môžeme poprosiť bez úvodného slova?
Viacerí:
Áno.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Dobre, ďakujem. Otváram diskusiu.
Končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať o návrhu tak ako
je uvedený v materiáli.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem, prezentujme sa. 11, áno. Ešte, 13. Dobre.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Za 14, proti nikto, zdržal sa nikto, nehlasoval nikto, čiže uznesenie bolo prijaté.
Niekto:
Chcel by som navrhnúť, aby body 25 a 26 boli..
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Áno. Áno.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Čiže máme pred sebou body 23, 24, 25 a 26. Ideme o každom jednom samostatne hlasovať,
čiže poprosím bod č.23.
24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na
rok 2017 - oblasť životného prostredia
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
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Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 oblasť životného prostredia. Otváram diskusiu.
Končím diskusiu, poprosím návrhovú komisiu.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať tak ako je
uvedený v pôvodnom materiáli.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Za 15, proti nikto, zdržal sa nikto, nehlasoval nikto, uznesenie bolo prijaté. Bod č.24.
25. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na
rok 2017 - oblasť školstva
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Návrh na poskytnutie dotácií - oblasť školstva. Bez úvodného slova, popr.., aj bez, otváram
diskusiu, končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, tak budeme hlasovať o návrhu tak
ako je uvedený v pôvodnom materiáli.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Za 15, proti nikto, zdržal sa nikto, nehlasoval nikto, uznesenie bolo prijaté. Otvárame ďalší
bod, 25.
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26. 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 - oblasť
kultúry. Bez úvodného slova. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Poprosím návrh uznesenia.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať o návrhu tak ako
je uvedený v pôvodnom materiáli.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem. Prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Za 13, proti nikto, zdržali sa 2, nehlasoval nikto, uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne.
Bod č.26.
27. 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 - sociálna
oblasť. Bez úvodného slova. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Poprosím návrh uznesenia.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať o návrhu tak ako
je uvedený v pôvodnom materiáli.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem. Prezentujeme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasujeme.
/Hlasovanie/
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Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem. Za 15, proti nikto, zdržal sa nikto, nehlasoval nikto, uznesenie bolo prijaté.
Ideme k ďalšiemu bodu, č.27.
28. Správa o výsledku kontroly realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí
MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána
Majerníka
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Správa o výsledku kontroly realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ
26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka. O úvodné
slovo poprosím pána spracovateľa Paradeisera.
Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
Ďakujem pekne za slovo. V úvode by som chcel povedať, že ten rozdiel medzi názvom
tohto materiálu, že k termínu 31.10.2016 som predložil do 31.12.2016 pretože som potreboval
podklady z inventarizácie a tie boli hotové alebo sa robili až k dátumu posledný deň roka 2016.
Z najvážnejších zistení, ktoré som v tejto kontrole zistil by som chcel povedať nasledovné.
Problém bol v inventarizácii. Aj po mojej osobnej prehliadke depozitu bolo zistených 10
diel navyše, ktoré neboli zaregistrované. Ďalším problémom bolo ocenenie. Ocenenie bolo robené
podľa kúpnych zmlúv a podľa zmlúv darovaných. Následne keď bol urobený znalecký posudok,
tak nedošlo k preceneniu týchto diel do inventarizácie, rozdiel činil plus 17.000 €.
Ďalším bodom bola licenčná zmluva, kde sa nepodarilo v účtovníctve vydokladovať, že sme
za tento rok ako aj roky minulé platili poplatok v zmysle licenčnej zmluvy. Ja som prijal
odporúčanie a opatrenia, ktoré som prerokoval s pánom prednostom a nad rámec svojich
povinností som zvolal koordinačnú poradu, kde som s jednotlivými vedúcimi oddelení, ktorých sa
to týkalo prebral túto správu a dohodol termín opatrenia z toho vyplývajúce. Ďakujem pekne.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Holčík.
Poslanec PhDr. Holčík:
Ďakujem pekne. Tento materiál je urobený veľmi precízne a veľmi dobre. Musím však
upozorniť na jednu vec. Že prišlo sa tam na strane 17 na rozdiel 17.000 euro, medzi sumou ktorá
je v evidencii zapísaná a sumou, ktorou ako keby po ocenení dala kolegyňa z Národnej galérie. Ja
som sám bol súdny znalec veľa rokov. U starožitností a umeleckých predmetov, súdny znalec
nemôže povedať čo je cena, môže povedať len hodnota odhadom. Cena sa generuje ponukou
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a kúpou. Až vtedy sa dá povedať, že je niečo cena keď sa to predáva alebo kupuje. V tomto
prípade, kolegyňa síce ocenila tie veci vyššou sumou ale to neznamená, že tú hodnotu naozaj
majú. Tam v skutočnosti miesto slova cena mala použiť slovo hodnota. A preto ani sa nedá, a ako
pracovník múzea a to viem povedať stopercentne, upravovať po takomto znaleckom posudku
v inventárnych zoznamoch hodnota toho predmetu. To je vždy hodnota odhadom. A ten odhad
nemusí 100 % súhlasiť s tzv. cenou pokiaľ sa tá vec nekúpila alebo nepredala. Cena je možná len
vtedy ak som ten predmet kúpil a mám na to zloženku alebo účtenku, tak tam je napísané za čo
som to kúpil a to je cena toho predmetu. A nie to, čo si niekto myslí. Ďakujem.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Vagač.
Poslanec Ing. Vagač:
Ja som sa chcel, teda, ja by som sa k tomu vyjadril, ale chýba mi tu tá správa č.6/2016. Teda
ja by som si ju teda rád prečítal, lebo píše sa tu o tom, že ste teda dali návrh a potom prerokovali
a potom..
Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
Nech sa páči, môžem vám ju doručiť.
Poslanec Ing. Vagač:
..a ja ju nemám, takže ťažko sa k tomu dá vyjadriť, že čo to je a ako to bolo, lebo.. A čo sa
návrhovej správy, lebo evidentne..
Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
Ešte raz, nech sa páči, doručím Vám ju.
Poslanec Ing. Vagač:
V poriadku, ide mi len o to, že teraz zobrať niečo na vedomie keď nevieme vlastne čo to je,
tak to ťažko. Ďakujem.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne.
Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
Ešte by som poprosil pána poslanca Holčíka keby mohol poslaneckému zboru vysvetliť
načo bol potom robený ten znalecký posudok. Ďakujem.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem. Poprosím prihláste sa. Ešte Halka teda..
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
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Tak poprosím pani poslankyňu Ležovičovú a potom poprosíme pána kolegu.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Aha, tak dobre! Tak potom pán Holčík.
Poslanec PhDr. Holčík:
Dobre, ďakujem. Mne nie je celkom jasné načo sa to robilo. Ale poviem teda iný príklad.
Dnes bola nákupná komisia, ináč sa to hovorí akvizičná komisia v Mestskej galérii. Ľudia tam
ponúknu predmety a ten predmet je ponúknutý za istú hodnotu. Ale komisia nemusí kúpiť
predmet za tú hodnotu, môže ho kúpiť lacnejšie alebo drahšie. A to čo zaplatí tá inštitúcia za ten
predmet, to je cena. To nie je to, čo bolo na znaleckom posudku. Prečo sa dala robiť táto, prečo sa
dalo robiť toto „ocenenie“, malo sa to volať znalecký posudok, to dodnes neviem. Ale urobilo sa
to.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Faktickú pán poslanec Straka.
Poslanec Ing. Straka:
Ja by som chcel jednu vec dať doplniť iba, že prvá vec v každom jednom znaleckom
posudku, keď sa vyhotovuje, tak je napísané úplne jasne, že účel posudku. Lebo ten posudok sa
môže rôzne vypracovať na rôznu tú konečnú cenu alebo sa vychádza z nejakej všeobecnej
hodnoty toho, čo chceme predať alebo čo chceme kúpiť. Čiže v tom posudku, naozaj ako prvá vec
musí byť objednávateľ, to samozrejme, a potom dôvod toho posudku. Ďakujem pekne.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová diskutuje.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ja sa chcem na rovinu opýtať čo to pre nás všetko znamená. Kedy konečne uzavrieme ja to
volám kauza galérie Cypriána Majerníka aj papierovo, nielen priestorovo. To už sme našťastie
vyriešili. Neviem kde sú obrazy a tak ďalej, ale kedy konečne uzavrieme, však to už je druhé
voleb.., dlhá časť volebného obdobia. Takže rada by som vedela. Ďakujeme za tento materiál, ale
čo nám to pomôže aby sme to mohli uzavrieť. Ďakujem.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Pán poslanec Holčík.
Poslanec PhDr. Holčík:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
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Aha, to... Dobre, ďakujem pekne.
Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
No na to, aby galéria de facto prestala existovať treba urobiť tie veci de jure. A tie sú
odsúhlasené...
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Správne kroky.
Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
..zastupiteľstvom z pred roka, teda z apríla 2016 a k tomu je potrebné aby sa ten zbierkový
fond, teda tých 82 plus tých 10 niekam presunul. Za, za tým..
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
Nie! Za tým účelom treba osloviť opätovne všetkých autorov, pretože malo to byť presunuté
do Galérie mesta Bratislavy a pán riaditeľ dal podmienku, zoberie tieto diela ovšem musí mať
písomný súhlas autorov. Takže teraz budeme písať, teda príslušné oddelenie bude písať výzvy
autorom, aby dali súhlas a mohli sme presunúť tie diela. Akonáhle budú diela presunuté, môže sa..
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
darcov!
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
To sú darované diela, hej.
Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
Darcov. Darcov. Áno, samozrejme. Takže potom licenčná zmluva, tá sa tento rok končí
s uplynutím doby teda, na ktorú bola podpísaná. A potom sa môže urobiť výmaz na príslušných
org.., tých inštitúciách.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem, faktická pani poslankyňa Ležovičová.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ja sa len chcem spýtať, budeme o tom informovaní?
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Áno.
Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
Samozrejme, že áno.
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Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Že to skončilo a prípadne..
Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
Pokiaľ autori dajú súhlas, tak bude to svojím spôsobom scudzenie, tak musí to ísť do
zastupiteľstva.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Aha! Takže dostaneme zase materiál na zastupiteľstvo..
Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
Pani Hahnová niečo chce..
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
...a tým pádom aj na komisiu.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ja poprosím pani doktorku Hahnovú, technickú k tomuto a potom poprosím pani..
Niekto:
Už to predtým nefungovalo.
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
Ja iba doplním. Tak ako to bol schválený ten materiál, ktorým sa mala teda zrušiť galéria,
bol v 4 bodoch. Čiže tie body majú určitú postupnosť, tie kroky treba urobiť. Je pravda, že čo sa
týka predaja potom tých obrazov alebo posunutia respektíve do galérie, bude to riešiť
zastupiteľstvo lebo je to nakladanie s majetkom mestskej časti. Každopádne ale pokiaľ podľa
zákona Múzeá a galérie budeme chcieť zrušiť Galériu Cypriána Majerníka tak 180 dní pred
zrušením dáme žiadosť na Ministerstvo kultúry a súčasťou tej žiadosti musí byť oznámenie akým
spôsobom bolo naložené s tými dielami. A práve preto ten prvý krok, respektíve ten druhý, keď
nerátam inventarizáciu, je veľmi dôležitý aby my sme vedeli na základe tej žiadosti o zrušenie
predložiť v podstate toto oznámenie. Ako bolo naložené s tými dielami.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
Mňa by teraz zaujímalo, že kto to bude celé zastrešovať, či majetkové, právne alebo kultúra.
To by, lebo to by, bolo by treba tomu povedať jedného pána. Lebo takto mám pocit, že..
Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
Áno.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
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..tu stále iba jeden robí to, druhý robí toto a v podstate, v podstate tiež by som sa prikláňala
k tomu, že keby to malo jedného pána tak si myslím, že už by sme tuto tento problém vedeli..
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Mali vyriešený, uhm.
Poslankyňa Mgr. Uličná:
..ako stlačiť zo sveta. A teda ďakujem za správu od pána kontrolóra, lebo ja som s ňou teda
celkom bola spokojná.
Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
Tento pocit výnimočne som mal teda aj ja, jak vy máte, že má to mať jedného pána. A preto
som v opatrení navrhol pánovi prednostovi aby bol určený konkrétny pracovník, ktorý bude túto
záležitosť teda zastrešovať. Pán prednosta určil pani doktorku Revajovú, ktorá bude
koordinátorkou týchto činností.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Ešte faktická pani poslankyňa Ležovičová.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ja sa ešte raz chcem spýtať. Článok 3 Odmena za licenciu bola stanovená na 20.000 SK
ročne, to je tých 600 €, to stále platíme?
Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
Práveže neplatíme.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Fajn, ďakujem.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne, ukončujem diskusiu, keďže sa už nikto neprihlásil a poprosím návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu uznesenia.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh a tak budeme hlasovať o pôvodom
návrhu tak ako je uvedený v materiáli.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Prezentujeme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
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Za 13, proti nikto, zdržal sa 1 poslanec, nehlasoval nikto, uznesenie bolo prijaté. Ďalším
bodom, materiál č.28.
29. Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok
2015
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov na, za rok 2015 v MŠ Malá č.6, Bratislava.
Poprosím bez úvodného slova, aby sme si.. či? Tak pán poslanec, či pán kontrolór, poprosím teda
úvodné slovo keďže poslanci by chceli.
Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
Vzhľadom na to, že neboli zistené závažné nedostatky, nedostatky boli len formálneho
charakteru a aj na to, že sa zmenil zákon, tak neviem čo by som k tomu ešte iné povedal.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Otváram diskusiu k tomuto bodu.
Končím diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať o návrhu tak ako
je uvedený v pôvodnom materiáli.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem. Prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Za 13, proti nikto, zdržal sa nikto, nehlasoval 1, uznesenie bolo prijaté. Poprosíme ďalší
bod, č.29.
30. Návrh na vymenovanie členov riadiacich a kontrolných orgánov neinvestičného
fondu „Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f.“
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
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Návrh na vymenovanie členov riadiacich a kontrolných orgánov neinvestičného fondu
„Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f.“. Poprosím o úvodné slovo pani doktorku
Hahnovú.
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
Tak ešte raz, dobrý deň. V prvom rade by som chcela ešte raz uviesť na pravú mieru,
v uznesení treba v každom jednom bode opraviť slovo „neziskového“ na „neinvestičného“.
Ospravedlňujem sa, zrejme to vzniklo z toho, že podľa zákona o neinvestičných fondoch vlastne
neinvestičný fond je vlastne nezisková právnická osoba, ale každopádne správne označenie mu
byť neinvestičný fond. Čiže je to tam, raz, dva, tri, štyri, päť, šesťkrát uvedené.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
V texte nie, v dôvodovej správe to nie je, ale práveže v uznesení to je. Čiže správny názov je
neinvestičný fond a skratka ako n.f. My predkladáme v podstate tento návrh kvôli tomu, že
koncom roku sa aktivizoval pán Šovčík, ktorý bol členom správnej rady s tým, že bolo treba
vyriešiť správcu keďže tento náš neinvestičný fond má v podstate jednak správnu radu, má
revízora a má správcu. To vychádza jednak zo zákona a jednak zo štatútu neinvestičného fondu.
Faktom je že v uplynulom období asi tu trošíčku sa opomenulo riešiť, že všetci títo členovia
orgánov týchto riadiacich alebo kontrolných majú svoje určité funkčné obdobie. A vlastne
v podstate sa prišlo na to, že tieto funkčné obdobia uplynuli a nikdy neboli tí členovia dovolení.
Čiže z tohto dôvodu vlastne predkladáme návrh tak ako je uvedené hlavne v časti b) návrhu
uznesenia.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Pani poslankyňa Ležovičová poprosím.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ja poprosím o podporu tohto materiálu. Nebol iniciátor pán Šovčík ale celé to bolo z toho že
sa vzdal pán inžinier Lorincz, správca, po tých 11 rokoch a tým pádom sa muselo začať túto
situáciu riešiť. A riešilo sa to tak, že sme vtedy zistili, že pomaly všetkým, vlastne..
JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
Všetkým.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
..všetkým vypršali funkčné obdobia. Keďže ten fond nemá žiadny príjem z mesta,
z mestskej časti, nikto ho nijak neriešil, všetci sme tam bez nejakých finančných nákladov. Jediná
investícia, ktorá tam je a tá sa rieši vo fonde dotácie, lebo jediné čo dostanú, tak dostáva sa
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dotácia, tak sa kontroluje pod hlavičkou dotácie. Takže sa jednoducho, keby sa pán Lorincz nebol
vzdal a nemuselo sa to všetko riešiť, tak by sa...
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Pokračovalo by sa ďalej.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ja len prosím, aby sa to dalo právne do poriadku. Ďakujem pekne.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Keďže už sa nikto neprihlásil, končím diskusiu. Poprosím návrhovú
komisiu.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať o pôvodnom
návrhu uznesenia.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Za 14, proti nikto, zdržal sa nikto, nehlasoval nikto, uznesenie bolo prijaté. Bod č.30 sme už
prerokovali čiže nasleduje bod č. 31.
31. Bod 30 bol už prerokovaný
32. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. marca 2017
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto od 1. marca 2017. Poprosím o úvodné slovo pána prednostu Jesenského.
JUDr. Jesenský, prednosta:
Ďakujem pekne. Rozhodnutím starostu č.4/2017 bol vydaný Organizačný poriadok, nový,
s účinnosťou od 1.3.2017. V zásade prišlo len k zmenám ktoré súvisia s tým, že bol premenovaný
referát miestnych daní na referát miestnych daní a poplatkov, čo súvisí so všeobecne záväzným
nariadením o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
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A potom boli zodpovedané niektoré činnosti v rámci organizačných útvarov starostu, oddelenie
finančného, matričného úradu a to by bolo asi všetko.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu.
Keďže sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, 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 nikto, zdržal sa nikto, nehlasoval nikto, uznesenie bolo prijaté. Ideme
k ďalšiemu bodu, bod č.32.
33. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby
zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia
sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave. Poprosím o úvodné slovo pána prednostu
Jesenského.
JUDr. Jesenský, prednosta:
Ďakujem pekne. K tomuto bodu bolo asi veľa povedané v rámci bodu Rozpočet. V zásade ide
o to, že od minulého zastupiteľstva sa okrem podmienok verejnej obchodnej súťaže pripravujú aj
zmluvy a zmluvné vzťahy, ktoré sú nevyhnutné pre výstavbu tohto zariadenia. Takže na tom sa
teraz pracuje s tým, že máme zámer aby v máji boli predložené všetky tieto zmluvy a celý tento,
celá táto verejná súťaž na schválenie vám, ako poslancom.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Boháč.
Poslanec Ing. arch. Boháč:
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Tak ja teraz predložím tu návrh na zmenu uznesenia, ktorý bol nejak nedopatrením v rámci
teda rozpočtu predkladaný a teda zacitujem, aj písomne predložím: „Požadujem aby ako súčasť
súťažných podmienok pre obstarávanie zhotoviteľa ZSS Dobšinského bolo doložené, boli
doložené podrobné špecifikácie stavby, ktoré by v jednotlivých oddieloch určovali štandard
stavby. Špecifikácie spracované odbornou firmou s referenciami pre zariadenie sociálnych služieb
budú odsúhlasované poslancami odborných klubov a ako súčasť súťažných podkladov aj
zastupiteľstvo.“
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne..
Poslanec Ing. arch. Boháč:
No tak máme napríklad ja neviem sociálnych a tak ďalej. Komisiou. Nie klubom, tak
komisiou ale. To je jednoduché. Objednajú sa neautorizovanou firmou po slovensky jak to znelo
jednoduchšie, autorizovanou firmou, ktorá má skúsenosti s týmito zariadeniami podrobné
špecifikácie. Myslí sa týmto napríklad že či budú dlažby, či budú linoleá, linoleá sú 4 druhy,
drahšie, neviem aké, protimočové atď. A takýchto vecí je tam príliš veľa čiže vlastne my budeme
mať istotu, že aký štandard chceme cez tieto textové špecifikácie, nebudeme nič kresliť
samozrejme. A bude len tá územná objemová štúdia a plus tieto špecifikácie. Tie posúdi potom
oddelenie sociálne prípadne poslanci no a budú súčasťou okrem iných vecí teda tej súťaže a tak
budú súťažiť tieto firmy. Dajú ponuky teda respektíve predtým si to ešte zastupiteľstvo zrejme
schváli ako povedal pán prednosta no a nakoniec sa vyberie najlepšia ponuka, no. Takže dám to
písomne.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem. Pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ďakujem. To že nám je podávaná táto správa každé zastupiteľstvo bola moja iniciatíva.
Teraz keď sme sa, keď sme čítali toto posledné vyhodnotenie som si vlastne uvedomila, že začalo
to presne októbrom 2016 ale vôbec tam nie je zhrnuté čo všetko bolo vybavené alebo čo vlastne
bolo akceptované z tých predchádzajúcich projektov a z tých predchádzajúcich vecí. Čiže ja by
som bola veľmi rada, aby dodatočne sa napísalo pre to zastupiteľstvo 25.10.2016 čo všetko bolo
vybavené, čo prešlo, zhrnutie toho medziobdobia ktoré bolo do októbra. To ako keby začalo
existovať len október 2016. Tí poslanci, ktorí neboli predtým, nevedia o ničom a keď sme
preberali tie ostatné hlásenia takže preto to bolo dobré, že poslanci noví si urobili prehľad o tom,
čo sa robilo s Pistoriho, nie s Pistoriho, pod Červeným mostom a ešte nejaké ostatné veci, ktoré
máme takto hlásené. Ja by som poprosila keby sa to zhrnutie, lebo my sme nevedeli ani tuná
166

nájsť, že bolo územné rozhodnutie. Čiže keby bolo zhrnuté čo všetko bolo vybavené do októbra
2016. Ďakujem.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Áno, lebo vlastne to uznesenie sme prijímali 20.9.2016..
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Áno, vtedy no.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
..čiže vlastne až od toho dátumu...
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
No ja som si myslela, že sa to spracuje.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
... sa to zhrnulo, hej.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Ja som myslela, že sa zhrnie v jednom čo bolo doteraz akceptované, vybavené. A tak by
som, teraz som si to vlastne uvedomila keď sme hľadali, že kde máme spomenuté územné
rozhodnutie, že sme ho nenašli. Takže keby sa to mohlo stručne zhrnúť, čo bolo do toho októbra
vybavené.
JUDr. Jesenský, prednosta:
To čo bolo predmetom toho vyrovnania so spoločnosťou Proxenta, do toho októbra..
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
To už je po októbri.
JUDr. Jesenský, prednosta:
No ale tam bolo povedané čo všetko vlastne ako keby teda kupujeme..
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
No ale nie je to tu napísané.
JUDr. Jesenský, prednosta:
...a odkupujeme.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
My sme na..
JUDr. Jesenský, prednosta:
Je to v tej zmluve o rovnaní, ja vám to môžem povedať ale sú to asi len 2 strany.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
A nedá sa to zhrnúť do jedného odstavca a napísať to do budúceho..
JUDr. Jesenský, prednosta:
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Bude to...
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
..zastupiteľstva.
JUDr. Jesenský, prednosta:
Bude to predmetom, kúpna zmluva, ktorej sa to týka bude predmetom verejnej obchodnej
súťaže, ktorú budete schvaľovať. Je to tam presne rozpísané, asi na 2 strany, aké všetky
povolenia, dokumentácie pre...
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
To chápem. To bude teraz.
JUDr. Jesenský, prednosta:
..územné konanie, pre stavebné konanie.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ale tam bude, tam bude zhrnuté všetko čo sa urobilo dovtedy.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
To bude všetko čo sme urobili do októbra 2016?
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Aj to tam bude, genéza.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Tuto projekty, začali sme v októbri 2016 a dovtedy sa nič neurobilo.
JUDr. Jesenský, prednosta:
No keď sa schválil zámer výstavby Dobšinského tak sme začali robiť výstavbu
Dobšinského. Dovtedy sme sa na základe rokovaní s firmou Proxenta ukončili sme zmluvný
vzťah a začali sme robiť na projekte Dobšinského.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
A toto sa nedalo zhrnúť?
JUDr. Jesenský, prednosta:
Nerozumiem, že čo mám zhrnúť. Povedzte.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
No to čo sa stručne urobilo a čo z toho bolo, čo z toho vlastne prešlo.
Niekto:
(nie je rozumieť zo záznamu)
JUDr. Jesenský, prednosta:
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Ale to všetko je v tom materiáli, ktorým ste schválili zámer výstavby Dobšinského ako
zariadenia ZOS-ky.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
Tam nie je.
JUDr. Jesenský, prednosta:
Tam je povedané, čo všetko to bude a v zmluve ktorá sa schvaľovala po urovnaní
s Proxentou je povedané čo všetko za tie peniaze od nich kupujeme. Čo už všetko oni vybavili,
aké povolenia a tak ďalej. Ja vám to môžem zhruba povedať. Je to tu vymenované.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ale to je v tých materiáloch, čo sme už mali.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
A nemôže to byť písomne? Len to najdôležitejšie. Lebo ľutujem že som to nedala skôr,
keby som to dala o rok skôr tak by sme to tam mali postupne. Ja som si myslela, že sa zhrnie tie
dôležité body do októbra a od októbri budú podrobné.
Niekto:
Áno!
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
To čo vy teraz chcete povedať či sa nedá dať nejako stručne bodovo ako pred ten dátum
23.10.2016.
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Áno, len Halka..
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Sa teraz aj to..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
To už všetko pán prednosta už hovoril, že všetko už bolo pripravené čo sme už schvaľovali.
Takže tam keď si pozrieš tie materiály spätne, tak si nájdeš tam.
Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
(nie je rozumieť zo záznamu)
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Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Tak si to.. no. Lebo je to, treba si to len vybrať, vieš, lebo to je všetko a je to vlastne aj
zverejnené na stránke. Takže kto má záujem si to nájde na stránke. To si vlastne, to sa
pripravovalo už vtedy.
Dobre. Keďže už nikto sa neprihlásil do diskusie, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú
komisiu o návrh uznesenia.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia dostala jeden pozmeňovací návrh od pána poslanca Boháča. Prečítam ho:
„ Požadujem aby ako súčasť súťažných podmienok pre obstaranie zhotoviteľa ZSS Dobšinského
bola doložená, boli doložené podrobné špecifikácie stavby, ktoré by v jednotlivých oddieloch
určovali štandard stavby. Špecifikácie spracované odbornou firmou s referenciami pre zariadenia
sociálnych služieb budú odsúhlasené poslancami odborných klubov a ako súčasť..
Viacerí:
Komisií, odborných komisií.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Komisií, no je tu klubov, tak komisií a ako súčasť súťažných podkladov a zastupiteľstvom“.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Čiže to má byť ako? My berieme na vedomie po a).. Alebo nepovieš rozdeliť? Lebo mám
berieme na vedomie informáciu, to by malo byť asi..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
A žiada sa, tak! Že to malo byť tak a nie že požadujem..
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Potom treba asi prepísať lebo rukou...
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Lebo tam.. Požadujem.. To je.. Tam by malo byť žiadam starostu alebo ..
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Prednostu asi.
Niekto:
Starostu.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Prednostu lebo však..
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
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Podľa mňa prednostu, lebo prednosta..
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Prednosta vlastne je spracovateľ..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ale tak ale..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Poprosím upraviť to..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Žiadam starostu alebo..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
To musí byť rozdelené ako..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Berieme na vedomie a..
Viacerí:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
A žiada.. hm..
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Nie je to dobre.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Neni to, no.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
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Čiže upravíme to uznesenie, „berie na vedomie“ a potom „žiada“. Dobre? Aby sme to mali
zjednotené. Treba to ešte raz prečítať alebo.. už ako to máme? Dobre. Tak ďakujem pekne.
Prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Za 13, proti nikto, zdržal sa 1, nehlasoval nik, uznesenie bolo prijaté.
Niekto:
Ale to je zmena!
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Aha! Pardon! Zmena uznesenia bola prijatá, čiže hlasujeme teraz o celom materiáli.
Prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Za 14, proti nikto, zdržal sa nik, nehlasoval nik, uznesenie bolo prijaté. Bod č.32.
34. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca. Potrebujeme
úvodné slovo? Čiže bez úvodného slova. Otváram diskusiu.
Bez diskusie, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať o pôvodnom
návrhu uznesenia.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem. Prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
172

Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Za 15, proti nik, zdržal sa nik, nehlasoval nik, uznesenie bolo prijaté.
Niekto:
(nie je rozumieť)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Jáj! Nehlasoval nula. Áno, áno, pardon. Bod č. 34.
35. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,. K Železnej studienke, Bratislava. Poprosím bez úvodného
slova, či? Bez úvodného slova. Otváram diskusiu k tomuto bodu.
Nik sa neprihlásil, uzatváram, hlas... Poprosím návrhovú komisiu.
Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, budeme hlasovať o pôvodnom
návrhu uznesenia.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Za 14, proti nik, proti 1 poslanec, zdržal sa 0, nehlasoval 1 poslanec. Uznesenie bolo prijaté.
Bod č.35.
36. Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaStaré Mesto
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
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Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
Treba úvodné slovo? Poprosím o úvodné slovo pani doktorku Satinskú.
Poslankyňa MUDr. Satinská:
Aha, ja sa musím prihlásiť. A nie, už som. Zmyslom teda tohto nášho návrhu je valorizácia
platu kontro.., pána starostu a pána kontrolóra tak ako si to vyžaduje zákon na základe vydanej
priemernej mzdy Štatistickým úradom, tento mesiac. Čiže sa im o príslušnú sumu zvýši oproti
priemernému platu ich plat.
A potom ešte máme jeden návrh ako návrh, to je ako keby automatické zo zákona a ešte aj
navrhujeme, aby sme to už nabudúce nemuseli o rok schvaľovať, lebo v tom zmysle sa zmenil
zákon, že už nemusí byť konkrétna suma. Stačí keď sa povie to percento. A vyplýva to
automaticky. Čiže mandátová komisia navrhuje aby sme už o rok, a o rok, nemuseli k tomuto
sedieť, že sa to automaticky im potom zvýši so spätnou platnosťou od 1.januára.
A ešte máme jeden návrh, že keďže sme kontrolórovi schvaľovali odmenu ku koncu
decembra, tak aby sme mu schvaľovali už v ročných intervaloch vždycky na poslednom zasadnutí
za celý rok. Ako aby sa kontrolórovi schvaľoval, aby sme to nedávali na ten marec, ale už aby
sme ten ročný interval dodržiavali.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
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 uznesenia.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne. Prezentujme sa.
/Prezentácia/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Hlasujeme.
/Hlasovanie/
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Za 15, proti nik, zdržal sa nik, nehlasoval 0. Uznesenie bolo prijaté. Bod č.36.
37. Rôzne
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
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Rôzne. Máme niekto niečo do bodu Rôzneho? Čiže, takže uzatv.., pán poslanec Kollár,
pardon.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Ja by som do rôzneho chcel hovoriť o dvoch veciach.
Po prvé, je to taký etický problém v tom, že ja som na minulom zastupiteľstve použil
synonymum slova na pani Rafajdusovú. Použil som to slovo nie v tom, že by to mala byť urážka
ale chcel som zdôrazniť, že zodpovedne dôsledne a aktívne zabezpečuje protokol na sekretariáte.
Ona sa ohradila a povedala aby som sa jej ospravedlnil. Ja som sa jej bol ospravedlniť, ale
poprosila ma, vyjadrila určitý názor, že by bolo dobré keby som to urobil na zastupiteľstve. Tak aj
tu na tomto zastupiteľstve sa jej ospravedlňujem.
Po druhé by som chcel povedať, že vo vnútrobloku Justičná – Karadžičova a Poľská
prebieha petičná akcia za revitalizáciu tohto vnútrobloku a doriešenie majetkovo-právnych
vzťahov k tomu, k pozemkom na tomto vnútrobloku. Takže o výsledkoch petície vás budem
informovať. Ďakujem s úctou za pozornosť, ktorú ste mi venovali.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujem pekne za informáciu. Hlási sa pani Rafajdusová.
p. Rafajdusová, sekretariát starostu:
(nie je rozumieť zo záznamu)
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Ďakujeme, že sa urovnali vzťahy.
Poslanec Ing. Kollár, MHA:
Je to správne, no.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Už.. Dobre! Uzatváram diskusiu. Ideme k ďalšiemu bodu. Bod č.37.
38. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto. Poprosím, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nikto nič. Uzatváram.
Poprosím návrhovú komisiu.
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Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh, 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, zdržal sa nik, nehlasoval 1 poslanec. Uznesenie bolo prijaté. Bod č.38.
39. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Ak
teda máte niekto interpeláciu, poprosím. Otváram diskusiu. Pán poslanec Straka.
Poslanec Ing. Straka:
Ja by som mal prosbu, jednu interpeláciu. Pýtajú sa ma ľudia na Hviezdoslavovom námestí
kedy budú umiestnené lavičky. Už je pekne, slnečno, tak by si radi sadli.
Zástupkyňa starostu Ing. Španková:
Asi, asi v apríli. Ďakujem pekne. Má ešte niekto nejakú interpeláciu? Ďakujem pekne za
účasť a končím, uzatváram dnešné miestne zastupiteľstvo. Prajem všetkým pekný deň.
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