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

Takže, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dobrý deň želám. Otváram 20. 

zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

Dovoľte mi na dnešnom rokovaní privítať predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 

pána Pavla Freša, pána Jozefa Hitku, veliteľa Okresnej stanice Mestskej polície Bratislava-Staré 

mesto, pani riaditeľku Staromestskej knižnice pani Kopáčikovú a vás všetkých.  

Svoju neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnili pani poslankyňa Ďuriš Nicholsonová, 

pani poslankyňa Remišová a z časti rokovania aj páni poslanci Dostál a pán Osuský. Vychádzajúc 

z prezenčnej listiny a z pohľadu do Staromestskej siene konštatujem, že zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva je uznášaniaschopné. 

Má niekto z poslancov k predloženému programu doplňujúce návrhy? Poprosím, nech sa 

páči, pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

    Vážený pán starosta, vážení kolegovia. Dovolil som si včera vám zaslať jeden materiál, 

ktorým by som chcel rozšíriť rokovanie dnešného zastupiteľstva. Obraciam sa na vás o podporu 

zaradenia môjho návrhu do rokovania zastupiteľstva osvojením si iniciatívy občianskeho 

združenia Mórica Beňovského na pomenovanie nového námestia po Móricovi Beňovskej pri 

výstavbe polyfunkčných objektov v Starom Meste ohraničených ulicami Legionárska 

a Blumentálska. Predložený návrh, prosím, aby bol zaradený hneď po obedňajšej prestávke. 

Občianske združenie Mórica Beňovského predložilo predložený návrh na septembrové rokovanie 

komisie kultúry, ktorá ho postúpila na prerokovanie do zastupiteľstva Starého Mesta. Chcel by 

som povedať taký najväčší dôvod v tom, nemá význam rozprávať o osobnosti Mórica 

Beňovského, snáď len by som zacitoval nášho ministra zahraničných vecí, ktorý je kandidát aj na 

generálneho tajomníka OSN, ktorý odpovedá nášmu združeniu v tom: „Bohatá angažovanosť 

Mórica Beňovského v medzinárodnom prostredí je nespochybniteľná, čím sa stal široko známou 

historickou osobnosťou svetového formátu. Som si istý, že svojím príbehom môže byť vhodným 

príkladom a vzorom pre mnohých ľudí aj v súčasnosti.“ Čiže nie je potrebné rozoberať túto 

osobnosť, myslím si, že tieto slová najvýstižnejšie vyjadrujú tento fakt. Ale prečo to chcem 

predložiť do dnešného programu je vec, ktorá je jedinečná a neopakovateľná. Totiž dnes, 

20.septembra, by sa dožil Móric Beňovský 270 rokov! A práve v tomto týždni, práve v tomto 

týždni, prebiehajú vo významných metropolách európskych rôzne konferencie, semináre a my 

pripravujeme tiež robiť workshop na Bratislavskom hrade o význame Mórica Beňovského. Takže 

chcel by som aj reagovať v tom, že bol som presvedčený, že tento materiál bude zaradený do 

zastupiteľstva. Ja som bol odcestovaný, tak sa ospravedlňujem, že to dávam touto formou. 
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A verím, že poslanci rozhodnú v tom, my neschvaľujeme toto, názov tohto námestia Móric 

Beňovský, my len odporúčame hlavnému mestu, zastupiteľstvu, aby si osvojilo náš návrh 

a schválilo ho na najbližšom zastupiteľstve. Bol by som veľmi rád a ešte raz vás prosím keby ste 

podporili a prerokovali sme tento návrh na dnešnom  zastupiteľstve. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Dobré ráno prajem. S mojím kolegom Martinom Gajdošom si dovoľujeme 

požiadať o zaradenie bodu Iniciatíva za vyhlásenie Národného parku Podunajsko – podpora 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Jedná sa o schválenie podporného stanoviska pre uznesenie 

Bratislavského samosprávneho kraja kde 9. septembra schválili uznesenie a podporu Iniciatíve na 

vyhlásenie národného parku. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ďalšie návrhy k programu? Takže pokiaľ nie sú tak dávam hlasovať 

o bode, o bode, o návrhu pána poslanca Kollára, aby bol prerokovaný bod na pomenovanie 

námestia Mórica Beňovského po obedňajšej prestávke. Takže nech sa páči, prezentujte sa prosím. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

Funguje! A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za hlasovalo 14 poslancov, proti boli 4, 2 sa zdržali. Konštatujem, že návrh 

bol schválený. Ďakujem. Prosím teraz hlasujte o návrhu pani poslankyne Oráčovej o 

zaradení bodu číslo, ako na úvod, 0. To stanovisko mestskej časti, nech sa páči prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem za hlasovalo 18 poslancov, dvaja sa zdržali.  

Starosta: 

Takže teraz vás poprosím hlasujte o programe ako o celku. Nech sa páči prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 
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Starosta: 

A hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem. Konštatujem, že návrh programu bol schválený jednomyseľne. Za hlasovalo 20 

poslancov.  

Starosta: 

Pristúpme k formálnym záležitostiam. Členmi predsedníctva sú zástupcovia starostu pán 

Boháč a pani Španková.  

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

Straku a pána poslanca Kollára. (Pán poslanec Kollár z diaľky odmieta, nie je presne rozumieť). 

Tak pána poslanca Tatára? Pán Tatár? Ďakujem pekne.  

Za overovateľov zápisnice odporúčam pani poslankyňu Párnickú a pána poslanca 

Domoráka. Za overovateľov, ďakujem pekne.  

Takže nech sa páči, dávam hlasovať o týchto návrhoch. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 18 poslancov, jedna poslankyňa nehlasovala.  

Dovolím si pripomenúť, dámy a páni, že obed bude o 12tej hodine a podľa rokovacieho 

poriadku Miestneho zastupiteľstva účinného od 15.novembra 2015 bude o 16tej hodine zaradený 

bod Vystúpenie občanov v dĺžke trvania maximálne 30 minút. Dovolím si vás všetkých, vás dámy 

a páni, ako aj všetkých prítomných v sále, aby ste si vypli mobilné telefóny, aby nás počas 

rokovania nerušili. Ďakujem pekne. Poprosím teraz návrhovú komisiu, aby zaujala miesto po 

pravej strane predsedníctva.  

Takže na úvod si dovolím bod č. 0, ktorý ste zaradili do programu rokovania. Poprosím 

predkladateľov, pani poslankyňu a pána poslanca, o úvodné slovo. Takže poprosím úvodné slovo 

k bodu 0. 

 

0. Iniciatíva za vyhlásenie Národného parku Podunajsko -  podpora mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 
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Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Dobré ráno prajeme. Dovoľte nám, aby sme povedali niekoľko slov k materiálu, ktorý 

predkladáme spolu s mojím kolegom Martinom Gajdošom. Jedná sa o podporu Iniciatívy na 

vyhlásenie Národného parku Podunajsko, ktorú v súčasnosti zastrešuje Bratislavský samosprávny 

kraj na čele s jeho predsedom Pavlom Frešom, ktorý nás dnes prišiel navštíviť a k tomuto bodu 

povie určite pár slov. Pán predseda, áno? Myšlienka vyhlásiť vybrané územia na toku Dunaja za 

národný park nie sú ničím novým. Skupina ochranárov a aktivistov už pred 30.-timi rokmi na čele 

s Mikulášom Hubom túto myšlienku prestavila. Na Bratislavskom samosprávnom kraji vznikla 

skupina odborníkov, ktorí pracujú s odpornými podkladmi a stanoviskami, takisto pracujú na 

odborných stretnutiach s pánom Mikulášom Hubom a ďalšími ľuďmi, ktorí sa tomuto venujú už 

od začiatku. Nový národný park by sa mal rozprestierať na území troch samosprávnych krajov 

a to na území Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja o celkovej rozlohe 

približne 25.000 hektárov. Vyhlásenie národného parku povedie k ochrane a zachovaniu 

posledných zvyškov ohrozených biotopov, pôvodných lužných lesov a priľahlých vzácnych 

území. Vyhlásenie národného parku je v kompetencii vlády a práve na vládu sa v súčasnosti 

ochranári, aktivisti aj regionálna samospráva snažia vytvárať tlak. Dôvod je najmä ten, že ochranu 

svojich lužných lesov medzičasom zabezpečilo Rakúsko vyhlásením Národného parku Donnau-

Auen. Ten začína vo Viedni a končí na hraniciach so Slovenskom. Taktiež národný park vyhlásilo 

Maďarsko, Dunaj-Ipeľ, a takisto aj Čechy majú svoje národné parky. Iba na Slovensku takýto 

národný park na toku Dunaja chýba. Chcela by som vás preto poprosiť o podporu materiálu, aby 

sme sa pridali k samosprávam, ktoré sú tiež súčasťou iniciatívy za záchranu našich vzácnych 

lužných lesov a ktoré prispievajú k prirodzenému tlaku na vládu. Ďakujem veľmi pekne a teraz 

poprosím pána predsedu, pána Freša. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Poprosím pána župana, takže dámy, môžte si sadnúť. 

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. Pavol Frešo: 

Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán starosta, vážené poslankyne a vážení poslanci. Iba niekoľko 

slov k predmetnému materiálu. Bratislavská župa v spolupráci s občianskymi aktivistami 

a ochranármi otvorila asi niekoľkomesačnú debatu o tom, že by sme mohli urobiť hrubú čiaru za 

históriou snahy chrániť lužné lesy, ktorá siaha do hlbokých 80 -tych rokov do iniciatívy 

Bratislava/nahlas a ktorá sa z tých alebo oných príčin nikdy nepodarila. Určite si pamätáte vášnivé 

debaty na tému, že či proste ochrana alebo nejaký národný park nezamedzí rozvoju. A zase 

naopak, ako tie všetky betonárske lobby, ktoré hovorili, že treba Dunaj, že ho treba regulovať. 
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Preto sme sa chopili iniciatívy a snažili sme sa v spolupráci so Štátnou ochranou prírody, to 

znamená nie sami, nie na nejakej jednej strane, vytvoriť čo najširší možný konsenzus pre to, aby 

to čo je v Rakúsku normálne, rozumej chrániť prírodu a zároveň podporovať cestovný ruch, aby 

sme to dokázali urobiť na území Bratislavského kraja a prípade aj ďalej pokiaľ si to vláda osvojí. 

To čo je pozitívne je, že sa nám podarilo tých relevantných hráčov zo strany ochranárov 

a občianskych aktivistov dostať vlastne do tohto nášho procesu, oni boli pôvodní iniciátori. To čo 

je pozitívne je, že sme zviedli dosť tvrdé debaty na pôde bratislavskej župy, a aj vo vlastnom 

poslaneckom zbore, samozrejme že tam boli aj pochybnosti. A preto sme vypracovali taký plán, 

o ktorého podporu sa vlastne uchádzame a ten hovorí, že sledujeme dva hlavné ciele. Ten prvý je 

dostať viac ľudí do týchto lužných lesov to znamená podporiť ten cestovný ruch. Samozrejme za 

predpokladu, a to je ten druhý bod, že ich budeme viacej chrániť. Ja som sa nikdy netajil tým, že 

sme sa inšpirovali Rakúskom ako turistickou veľmocou, ktorý túto vec má „zmáknutú“. To 

znamená, pre nich ochrana nie je o vytláčaní ľudí, nie je o tom, že to územie vlastne sa stáva 

tabuizované. Naopak, je to o tom, aby ľudia dokázali žiť s prírodou a aby tam prilákali mnoho 

ľudí aby jednoducho to fungovalo v maximálnej možnej symbióze. Uchádzame sa o túto podporu 

preto aj v tejto mestskej časti, mimochodom tam kde ja som sa aj narodil a vlastne kde mam len 

trvalé bydlisko, v Starom Meste. Uchádzame sa preto o túto podporu lebo chceme mať rovnaký 

konsenzus aj so samosprávou. To znamená aby do toho procesu bola zahrnutá aj samospráva. 

A chceme predísť tomu, čo sa tie desiatky rokov dozadu dialo, že vždy sa vytvorili dve skupiny, 

jedna bola radikálne za a druhá bola radikálne proti. Tentokrát sa pokúšame snúbiť všetky názory. 

Som pevne presvedčený, že sa nám to podarí. Ak existujú nejaké konkrétne otázky, ja na ne 

odpoviem, ale ešte pár slov k procesu samotnému. My si uvedomujeme, že do toho vstupujú 

rôzne typy záujmov, a aj bratislavská župa v rámci svojich rozvojových projektov alebo 

programov, to znamená v rámci svojho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v rámci 

dokonca svojho plánu rozvoja cestovného ruchu, má niektoré záujmy ktoré dnes sú v rozpore 

s tým čo sú dnes chránené územia respektíve máme tam spory. Preto sme sa dohodli, že do 

februára vypracujeme dokument, v ktorom zároveň tieto problémové miesta označíme a začneme 

v spolupráci so samosprávou, aj so štátom, jednanie o tom ako sa na nich dohodnúť. Ja poviem 

len pár príkladov aby ste vedeli o čom je reč. Bohužiaľ stalo sa nám historicky z hľadiska 

cestovného ruchu, že niektoré z vecí, ktoré sme považovali pre cestovný ruch za dôležité, ja 

neviem niektoré z výhliadok drevených, nám neboli umožnené urobiť len preto, že to bolo vraj 

v rozpore s ochranou prírody. To sú všetko veci, ktoré chceme v rámci toho procesu do februára 

vyčistiť a čo ponúkame samosprávam, že takéto isté problémové body dokážeme spoločne 

zastúpiť. Hovorím o tom preto, lebo existujú aj vážene námietky prečo nerobiť tento park. Ale 
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hovoríme zároveň o tom, bratislavská župa, že urobme konsenzuálny dialóg kde všetky tieto 

sporné body spoločne vyriešime, urobíme hrubú čiaru za minulosťou a dostaneme sa na úroveň 

toho, čo majú dnes v Rakúsku. Máme jedinečnú šancu. Nie je to formalita. My sme ten proces 

začali a chceme v ňom pokračovať až kým ten národný park nebude vyhlásený. Ale zároveň, aby 

boli tie dva ciele, ktoré som na začiatku vymenoval – to znamená viac ľudí v tomto národnom 

parku, aby to bolo pre víkendovú a poobedňajšiu turistiku úplne ideálne miesto a zároveň aj 

ochrana prírody – aby boli dosiahnuté v spolupráci so všetkými zložkami, rozumej samosprávou, 

rozumej pán starosta v tomto prípade, Starým mestom. Ďakujem zatiaľ veľmi pekne. Keď budú 

otázky, kľudne zodpoviem.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Napriek tomu, že katastrálne toto územie nijako neleží na území Starého 

mesta je to vec, ktorá je celomestského a možno regionálneho významu. Takže z tohto dôvodu si 

myslím, že názor alebo postoj zastupiteľstva mestskej časti Staré Mesto je určite vítaný.  

Poprosím, faktická poznámka pán poslanec Tatár na pána župana.  

Poslanec MUDr. Tatár: 

Vítam túto iniciatívu, ďakujem. Patrím k originálnej skupine navrhovateľov z pred 30.-tich 

rokov. Tento rok sme v máji odhalili na hrádzi pamätnú tabuľu k tomuto výročiu. A verím, že aj 

naša podpora prispeje k vyhláseniu Národného parku Podunajsko. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Černá, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

Ďakujem. Mne len trošku vadí schizofrénia, ktorú máme. Lebo ja som za každú ochranársku 

záležitosť, ale súčasne jedným dychom sa divím, že my, ktorí sa chceme jaksi chrániť voľačo, 

povolíme vjazd motorových vozidiel na Železnú studienku a urobíme tam cintorín žiab. A to už 

neni ochranárske? Takže toto mi trochu na našich rozhodovaniach vadí.  

Starosta: 

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

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Jak ak dovolíte tiež by som sa vrátil 30 rokov naspäť. Ako vedúci pracovník na ministerstve 

kultúry. Celý rezort podporoval tento návrh. No žiaľ, industriálne obdobie týchto rokov 

a poľnohospodárska lobby bola oveľa silnejšia. Preto som nesmierne rád, že sedím 

v zastupiteľstve, ktoré môže priložiť ruku k tomuto správnemu dielu, pretože sa hovorí: „I keď 

neskoro, ale predsa.“ A môžme toto dedičstvo nechať pre našich potomkov. V plnej šírke to 

podporujem. Ďakujem. 



7 
 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Borguľa, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Ďakujem pekne za slovo. Rovnako som vďačný predkladateľom tohto materiálu za túto 

iniciatívu. Aj ja svoje detstvo som u rodičov na chalupe strávil práve v tejto oblasti týchto 

mŕtvych ramien a celej tejto delty, sme pochodili s rodičmi úplne všetko. A vždy som rozmýšľal 

nad tým, že prečo to bratislavskí turisti do nejakej prirodzenej miery tento krásny kút nášho okolia 

hlavného mesta neobjavili. Som šťastný, že takýto materiál sa príjme. Budem ešte šťastnejší keď 

sa naozaj aj ten národný park vyhlási. A keď regulovaným spôsobom dostaneme do tohto 

národného parku turistov, ktorí kultúrnym spôsobom začnú toto krásne miesto, podľa mňa veľmi 

unikátne miesto, objavovať. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pokiaľ už nie sú žiadne ďalšie diskusné príspevky.. Tak neviem, či teda 

predkladatelia alebo pán župan by chcel ešte povedať na záver... Takže končím diskusiu 

a poprosím záverečné slová. 

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. Pavol Frešo: 

Ďakujem veľmi pekne za podporné slová. Aby to nezostalo len vo vzduchu, také že čo 

všetko hovoríme keď otvoriť tým turistom. Ja poviem prvé, čo sa týka Staromešťanov, lebo pán 

starosta ma inšpiroval – pardon, že som to hneď nie na ráno ale ešte som len pol kávy u vás vypil 

a máte ju mimochodom dosť dobrú! - veľmi jednoducho týka sa to Staromešťanov napríklad 

v tom keď budú putovať smerom na Devín. Každý vieme ako dobre sa dá, v zásade relatívne 

dobre a bezpečne, ísť po nábreží a všetci vieme, že potom prichádza Devínska cesta. Rozumej je 

to veľmi nebezpečné miesto pre cyklistov, ktoré nikomu neodporúčam aby s deťmi išiel do 

Devína po tejto úzkej ceste. Napríklad našou ambíciou je otvoriť ostrov Sihoť. Je to dlhodobá 

téma. Ja som už zažil troch primátorov ako sa k tomu vyjadrovali ´skvelé, to sa môže a určite to 

pôjde a nešlo to. Ale ostrov Sihoť, mimochodom pokiaľ by bol chránený podobným spôsobom 

a tak ako hovoril pán poslanec Borguľa, regulovaným spôsobom, tak je to miesto, ktoré vám 

o dve tretiny skráti cestu na Devín. Totálne bezpečným spôsobom, kde teda deti so sebou zobrať 

môžete. Takže to je jeden z konkrétnych príkladov, ktorý sa týka Staromešťanov a ich víkendovej 

a poobedňajšej turistiky. Práve takýto národný park resp. celá iniciatíva okolo toho a samozrejme, 

že za seba ako Staromešťana hovorím, že to bude jedna z našich podmienok, aby ostrov Sihoť bol 

otvorený. Takže ďakujem pekne za podporu.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia, nech sa páči. 
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Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

A. podporuje iniciatívu Bratislavského samosprávneho kraja za vyhlásenie Národného 

parku Podunajsko, 

B. poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto informovať o podpore 

vyhlásenia Národného parku Podunajsko Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. 

Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Poslanec Ing. Vagač: 

Nefungovalo mi zariadenie! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ruším toto hlasovanie a poprosím ešte nové hlasovanie. Pán poslanec 

Vagač nefungovalo mu zariadenie, takže... Takže ešte raz poprosím. Prezentujte sa. Toto 

anulujeme toto hlasovanie.  

Prezentujte sa prosím! 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 19 poslancov, jeden sa zdržal. Takže 

ďakujem pekne. Konštatujem, že ste schválili uznesenie Iniciatívy za vyhlásenie Národného parku 

Podunajsko – podpora mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Bod číslo 1. 

 

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

č....../2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
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Starosta: 

Je to poslanecký návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti. 

Predkladateľmi sú pán poslanec Boháč, pán poslanec Holčík, pán poslanec Kollár a pán poslanec 

Straka, pani poslankyňa Španková, pán poslanec Tatár,  pán poslanec Vagač. Poprosím za 

predkladateľov, aby teda uviedol tento materiál pán vicestarosta Boháč, nech sa páči. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre, tak na začiatok taká mini krátka história. Všeobecné záväzné nariadenie o otváracích 

hodinách prevádzok sme zrušili na podnet rozhodnutia Najvyššieho súdu. Dostali sme sa do stavu 

kde podľa odborného výkladu Právnickej fakulty platia otváracie hodiny do 22:00 hod. V podstate 

je to stav taký, ktorý mali by byť prevádzky už zatvorené.  

Hneď po zrušení VZN mestská časť začala sériu stretnutí s prevádzkovateľmi, najprv to 

bolo pod vedením pána Fabiána s určitou skupinou podnikateľ.., prevádzkovateľov, ktorých bolo 

rádovo šesť – sedem. Vždycky mali sme sériu stretnutí troch – štyroch. Neskôr proste táto skupina 

sa rozpustila. Oznámili, že proste už nebudú ďalej vyjednávať. Samozrejme boli tam aj 

obyvatelia.  

Nahradila ich skupina prevádzkovateľov združených okolo pána Voltemara. Opäť došlo 

k sérii minimálne troch – štyroch jednaní.. 

Niekto: 

Nehovoríte pravdu! Neboli žiadne štyri stretnutia.. 

Nikto iný: 

Nevyrušovať! 

Niekto: 

..neviem čím sa chválite!  

Niekto: 

Kľud! 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Tak neviem...Boli tam ľudia, tak v poriadku. Kde boli aj, v prvej fáze boli aj spoločné stretnutia aj 

s obyvateľmi aj s prevádzkovateľmi. Lebo sme mali sólo stretnutia s prevádzkovateľmi, na 

ktorých si povedali svoje názory a v podstate sa ukázalo, že tie hrany sú svojím spôsobom dosť, 

nepodarí sa ich priblížiť. To znamená, že prevádzkovatelia okolo pána Voltemara, dali to aj 

písomne, mali záujem, jedna z vecí teda, aby si podnikatelia určovali prevádzkové hodiny sami. 

V podstate neobmedzene. Zas obyvatelia na druhej strane mali záujem mať otvorené prevádzky 

do 22:00 hod. Teraz je to 10:00, to je 22:00 a podobne.  
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Čiže ukázalo sa, že nájsť nejaký spoločný konsenzus ani v jednaní s prvou skupinou 

prevádzkovateľov a obyvateľov, ani s druhou, sa nepodarilo. To znamená, že na základe toho 

skupina poslancov začala pracovať na návrhu, ktorého hlavná filozofia bola, že v podstate najviac 

čo prekážalo obyvateľom bolo prenikanie hluku z prevádzok do verejného priestoru. Takže za 

prvé sa zadefinovali tri skupiny otváracích hodín. Prvá skupina je do 22:00, čo je definované 

ústavným právom obyvateľov na relax a odpočinok. Druhá skupina bola osobitná prevádzková 

doba do 24:00 respektíve 01:00 v piatok a v sobotu. A druhá osobitná prevádzková doba bola 

pôvodne navrhnutá do 04:00, ktorá mala byť pre bary.  

Pre prvú osobitnú prevádzkovú dobu došlo u navrhovateľov k zhode troch technických 

opatrení. To znamená pevné výklady, zádverie s dvoma dverami a vzduchotechnika. Neskôr vo 

vyjednávaní poslancov vzájomne aj v podstate aj reagujúc na niektoré podnety prevádzkovateľov 

sa upustilo od pevného zasklenia. To znamená, že zasklenie je možné do 22:00 mať teoretické 

harmonikové steny jak dneska veľa prevádzok má a po 22:00 majú povinnosť zavrieť túto stenu, 

aby nedošlo k prieniku hluku na ulicu. A doplnilo sa, že tieto steny ovšem by mali mať útlm hluku 

35 decibelov, lebo v podstate nejaké obyčajné sklo s 2 cm „fugou“ nie je schopné po zatvorení 

tento prienik hluku eliminovať. Konzultovali sme aj s viacerými akustikmi, kde napríklad 

prevádzka, ktorá bežne je otvorená, má svojich návštevníkov, má prirodzený hluk z vravy 

a navyše má podmazovú hudbu, tak produkuje okolo 75 decibelov vo vnútri zmeraných. To majú 

zo skúseností. A zas druhé kritérium je, že v podstate hluk, ktorý má byť pred oknom bytov má 

byť 45 decibelov. Čiže tam vyšlo okolo to, že zhruba tých 35 decibelov by mal byť útlm tohto 

hluku. Bežné sériové dvoj sklá, okná, dneska mávajú okolo 32 – 35 decibelov čiže nie je to nič 

reštriktívneho. Takže zmäkčenie toho pôvodného návrhu bolo v tom, že nie len pevné výklady 

a okná ale okná a výklady sa môžu otvárať, tak je to v tom návrhu teraz, ale po 22:00 musia byť 

zavreté a musia teda splňovať ten útlm hluku.  

Druhé zmäkčenie vlastne bolo, že pôvodne bolo zádverie má byť dvojicou dverí pevných, 

tak na návrh poslancov počas komentovania a pripomienkovania a tak ďalej sa poslanci–

navrhovatelia stotožnili s tým, že nebude definované, že dvoma dverami, ale v podstate bude 

zádverie. Čiže teoreticky keď to zádverie vytvorí iným spôsobom, ktoré utlmí hluk na 35 

decibelov, tak môže byť. Tým sme reagovali na nejaké také pragmatické, logické veci že 

povedzme niekde sa to nedá lebo sú príliš stiesnení, niekde je to možno kultúrna pamiatka kde 

z nejakých dôvodov sa to nedá urobiť takže došlo aj k tomuto.  

No a tretia podmienka, ktorá bola logická a vyplýva z hygieny, že keďže sa zavrú dvere 

a okná po 22:00 a nemá byť prienik hluku na ulicu tak mala by byť vzduchotechnika. A tam bolo 

povedané, že mal by byť projekt a merania. Tak keďže niektoré tie vzduchotechniky sú staršieho 
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dáta a tak ďalej a bol by projekt, boli by problémy s tým projektom tak sa to zmäkčilo v tom, že 

bude stačiť keď budú mať meranie, že  tá vzduchotechnika je funkčná a že zabezpečuje výmenu 

vzduchu. Lebo v podstate keď nie je prirodzené vetranie, tak v každej prevádzke podľa 

hygienických noriem musí byť 30–50 násobná podľa typu prevádzky, výmena vzduchu za hodinu 

a to už sa musí robiť nútenou vzduchotechnikou.  

Takže toto boli také, to boli také tri základné veci, ktoré sa vlastne riešili v týchto 

prevádzkových hodinách a postupne sa k nim vyjadrovali vyjadrenia a tie ktoré sa stotožnili s tým 

predkladatelia tak som v skratke popísal. S tým, že bary a nočné kluby a tak ďalej podľa názoru 

prevádzkovatelia niektorí, podľa názoru predkladateľov a aj ďalších podporovateľov, trvali na 

tom aby bolo do 05:00, aby bolo v podzemí. A tam došlo k zmäkčeniu, že môžu byť do 05:00 

hodiny rannej. Sledovala sa tiež logika teda posun zo 04:00 hodiny rána na 05:00 hodinu ráno aby 

ľudia, ktorí vychádzajú z barov sa dostali na, dľa možnosti, MHD alebo nejaké tie taxíky, ktoré už 

viacej fungujú a mohli odísť domov.  

Takže to boli také hlavné body, ktoré sú v tomto predloženom dokumente. Treba si 

uvedomiť, že momentálny stav teda je do 22:00 a proste neprijatím VZN, ktoré je kompromisom 

medzi obyvateľmi a prevádzkovateľmi, vlastne sa budeme musieť byť otvorení do 22:00 čo teda 

asi nie je stav želateľný pre Bratislavu, mesto. A nie Bratislava nie je dedina, to znamená tak jak 

čítam na transparente. Takže myslíme si, že vôbec všeobecne aj predtým jak boli, padlo VZNko, 

nejak pravda bola taká, že zhruba do 02:00 hodiny maximálne boli tieto v individuálnom 

povoľovaní prevádzky. Teraz hovoríme o 01:00 hodine, hovoríme o 24:00 a hovoríme 

o technických opatreniach, ktorí tie prevádzky, ktoré nechcú byť po 22:00 nemusia robiť 

absolútne nič. Tie, ktoré chcú byť po 22:00 tak musia spraviť opatrenia technické, ktoré 

v podstate si myslím, že 80 % podnikov tak či tak má už dneska zrealizovaných. Takže nevidím 

dôvod na nejakú ako veľkú paniku. Takže z mojej strany je to všetko ako úvodné slovo.  

Starosta: 

Ďakujem pekne predkladateľovi návrhu a otváram diskusiu.  

Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka. Nech sa páči. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Ďakujem za slovo. Ja budem mať aj riadny diskusný príspevok, ale predtým ako budem mať 

riadny diskusný príspevok by som si chcel niektoré faktické veci ozrejmiť s predkladateľom 

a možno s právnym oddelením. A jedna otázka je či môžeme my regulovať čas medzi 06:00 

a 22:00? Lebo my od 22:00 do 06:00 regulujeme, ale či môžeme napríklad regulovať to, že od 

06:00 do 08:00 nemôže respektíve musí byť niečo zavreté. Lebo to si myslím, že osobne, že 

regulovať nemôžme. Ale rád by som na to počul právny názor nejakého právnika zdatného. 
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A zaujíma ma, že prečo pohostinstvá môžu mať prevádzkovú dobu po 22:00 hodine ale tiché 

prevádzky ako kozmetiky a podobne nemôžu mať otváracie hodiny, lebo o tých sa tu vôbec 

nediskutuje v tomto VZNku. Zaujíma ma prečo mediátorom dávame nejaké špeciálne otváracie 

hodiny, prečo potom nedávame aj tlmočníkom, právnikom a mnohým ďalším takýmto 

činnostiam, ktoré nijakým spôsobom nerušia mesto. Tak toľko. Tých otázok budem mať viacej 

v riadnom príspevku, ale možno toto len na vysvetlenie.  

Starosta: 

Ďakujem. Nech sa páči pán vicestarosta. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Uhm, neviem... Možno tú prvú časť pani Čierniková... My sme spolu rozprávali, tam išlo 

o to zrejme, asi všeobecne, ale konkrétne keby sme povedali, že fitnes centrá prečo napríklad ich.. 

Ono to sú tam dva body. Jeden bod, že pokiaľ je to mimo bytový dom tak môže od 06:00 do 

uhmm.. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

(hovorí z diaľky, nie je všetko rozumieť)...takýto list právny nejaký, nejaké ustanovenie, kde už 

by... 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre! Tak to by som nechal pani Čiernikovú, veď to je taký právny problém či otázka toho 

či môžeme regulovať túto časť od 06:00 hodiny. My sme zaregulovali v bytových domoch, že od 

8:00 hodiny lebo mali sme sťažnosti obyvateľov, že v podstate rušili vstupmi napríklad do fitnes 

alebo iných vecí. Pokiaľ to bolo v bytovom dome. Pokiaľ myslíme si, že nie, tak nechám to 

právne zodpovedať, nech sa páči. 

JUDr. Čierniková, oddelenie právne a správnych činností: 

Ďakujem pekne za slovo. Teraz? Dobre. Čiže pokiaľ ide o tú prvú otázku tak to všeobecne 

záväzné nariadenie vychádza zo zákona o splnomocňovacieho ustanovenia podľa §4 odsek 3 

písmeno i) Zákona o obecnom zriadení podľa ktorého my môžeme určovať pravidlá času predaja 

v obchode a prevádzky služieb. Takže tam sa nehovorí, že či do 22:00 alebo od 6:00 hodiny.  

Pokiaľ ide o tú otázku, že tie ostatné služby ako sú regulované. Tak máme §4 odsek 12 

písmeno b), ktoré sa týka ostatných služieb, ktoré nie sú regulované konkrétne v tom návrhu 

nariadenia a pokiaľ ide o to vymedzenie negatívnej pôsobnosti tak v §1 je vymedzená tak 

pozitívna ako aj negatívna pôsobnosť toho všeobecne záväzné nariadenia. 

Starosta: 

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

Poslanec Mgr. Dostál: 
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Na úvod by som rád povedal, že to konštatovanie pána vicestarostu, že súčasný stav je do 

22:00 je jeden z možných výkladov súčasného právneho stavu a je to jednoznačný fakt. Ja som 

prezentoval iný názor. Verejne som ho, verejne som zdôvodnil, prečo si myslím, že to tak nie je 

a že tie rozhodnutia, ktoré boli vydané na základe už zrušených automaticky nestrácajú platnosť. 

Podoprel som to dôvodmi a nikto mi to doteraz nevyvrátil. Ale tak to nie je podstata problému.  

Bavíme sa o tom, čo má byť a tá diskusia sa vedie už roky. Ja sám už prinajmenšom 12 

rokov v rôznych formách som sa k tomu vyjadroval. A teda hlavné je položiť si otázku aký je účel 

stanovovania si pravidiel prevádzkovej doby. Je to to, že samospráva má zasahovať do 

podnikateľského prostredia? Je to to, že samospráva má strpčovať život podnikateľom? Nie, je to 

to, že samospráva má chrániť záujmy obyvateľov a má chrániť napríklad obyvateľov pred 

hlukom, ktorý z niektorých prevádzok vychádza. Ale ak toto je účel, pre ktorý máme pristúpiť 

k nejakej regulácii, tak v takom prípade som presvedčený, že máme riešiť to čo je problém 

a neriešiť to, čo problém nie je. Pretože hluk a rušenie poriadku sa netýka všetkých prevádzok, 

netýka sa dokonca ani všetkých prevádzok, v ktorých sa poskytujú pohostinské služby.  

A z môjho pohľadu ideálne alebo optimálne riešenie by bolo také, keby si každý 

prevádzkovateľ určoval sám prevádzkové hodiny a dokonca by ich nemusel ani nikomu hlásiť. 

Ale bolo by tvrdo sankcionované v prípade, že by napríklad rušil nočný kľud alebo inak by 

narušoval poriadok.  

V tejto krajine, nielen v tejto mestskej časti, je problém s vymožiteľnosťou práva ale 

nepovažujem za správnu cestu miesto zvyšovania vymožiteľnosti práva trestať aj tých, ktorí 

žiadne problémy nespôsobujú. Nikomu nerobia žiaden problém.  

A tento návrh, ktorý máme teraz na stole, vychádza z inej filozofie. Vopred obmedzuje 

prevádzkarov bez ohľadu na to či spôsobujú alebo nespôsobujú nejaké problémy, či niekoho rušia 

ich prevádzky alebo nerušia. Vytvára rôzne kategórie, už nie zóny ako sme to tu mali pred pár 

mesiacmi navrhované, ale kategórie, ku ktorým sa dá pristupovať rôznym spôsobom.  

Tento návrh z môjho pohľadu nie je dobrý  a chcel by som preto k nemu predložiť 

pozmeňujúce návrhy, ktoré by som rád vysvetlil. Máte ich aj písomne. Tie návrhy nespravia, 

z môjho pohľadu zlého návrhu dobré VZN, ale ho aspoň čiastočne môžu priblížiť k tomu, čo 

považujem správne. Poprosím teda ďalší diskusný príspevok, aby som mohol odprezentovať.  

Ten prvý pozmeňujúci návrh sa týka času predaja v obchode, ktorý je upravený v §3. Tam 

navrhujem úplne zrušiť reguláciu a ponechať to na samotných prevádzkarov. Riešme čo je 

problém, neriešme čo problém nie je. Problém sú niektoré hlučné krčmy, nie obchody. Čiže vo 

vzťahu k predajnej dobe v obchodoch by som úplne obmedzil akékoľvek, alebo teda vypustil, 

akékoľvek obmedzenia a reguláciu. To je bod číslo 1.  
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Bod č. 2 je že, prevádzková doba v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby má byť 

jednotným spôsobom upravená pre všetkých. To znamená nielen pre tých v podzemí a na lodiach, 

ale pre všetky prevádzky. A teda osobitná prevádzková doba by bola určená nie do 24:00  a 01:00 

hodiny ako navrhujú predkladatelia ale až do 05:00 hodiny nasledujúceho dňa. A regulácia 

a ochrana obyvateľov pred nadmerným hlukom a ďalším rušením má byť stanovená 

prostredníctvom podmienok, ktoré stanovujeme preto, aby mohli mať prevádzky osobitnú 

prevádzkovú dobu a prostredníctvom sankcií keď obmedzíme možnosť prevádzky v osobitnej 

prevádzkovej dobe pre tie podniky a prevádzky, ktoré budú porušovať tieto pravidlá. Inými 

slovami, keď podnik, ktorý nie je v podzemí a dokáže byť odhlučnený, dokáže nerušiť svoje 

okolie, tak nech si je otvorený do 03:00, do 05:00 otvorený. Podľa mňa s tým nie je problém ak 

bude spĺňať tie podmienky, ktoré stanovujeme v návrhu všeobecne záväzného nariadenia pre 

prevádzkovú dobu všeobecne.  

Bod č. 3 sú požiadavky na zádverie. Tam už nastal istý ústupok. Podľa mňa by tam, ale 

nemali sme požadovať rovnaký index nepriezvučnosti ako vo vzťahu k oknám lebo tam tú tlmiacu 

funkciu tvoria predovšetkým dvere. Čiže vo vzťahu k zádveriu by som bol mäkší.  

A čo sa týka vynášania jedál a nápojov, tam je, tam ten zákaz mal viesť k tomu, aby 

nekonzumovali v blízkosti prevádzok. Ak to schválime takto ako je to navrhnuté, tak bude 

problém aj s tým, že keď si vynesiem nebodaj jedno jedlo budem de facto porušovať ten zákaz. 

Preto by som doplnil o tú výnimku nielen exteriérové sedenia ale aj vynášanie nápojov a jedál za 

účelom ich konzumácie mimo verejných priestorov, Čiže keď si to niekto zoberie domov, či už je 

to načapovaný nápoj alebo jedlo, tak by to nemalo byť problém. A teda ešte jeden príspevok som 

poprosil.  

Piaty bod sa týka jednotnej prevádzkovej doby pre pohostinské služby, ktoré sú vo dvore. 

To upravuje v návrhu §4 odsek 8. Aj tam navrhujem, aby ak spĺňa podmienky, ktoré sú stanovené 

pre osobitnú prevádzkovú dobu, aby aj tam mohli mať osobitnú prevádzkovú dobu tak ako aj 

v iných prevádzkach čiže do 05:00. Opakujem a prízvukujem, ak spĺňajú tie podmienky. Vo 

vzťahu k tomuto návrhu mi tam príde nad rámec tých ostatných ako trochu nelogické, že do tejto 

kategórie zaraďujeme aj prevádzkarne ak z prevádzkarne na dvor ústi aspoň jedno okno 

s možnosťou otvárania. Kým vo vzťahu k tým ostatným nám stačí ak to okno bude zavreté, vo 

vzťahu k týmto požadujeme, že ak je tam už okno s možnosťou otvárania tak už je to iná 

kategória a už nemôže byť osobitná prevádzková doba. A potom je tam ďalšia kategória, že vstup 

do prevádzkarne vedie cez priestor bytového domu. A čo potom ak vedie do prevádzkarne, ktorá 

je v podzemí? Je to potom prevádzkareň podľa odseku 8 lebo vedie vstup do bytového domu 
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alebo je to prevádzkareň, ktorá sa nachádza v podzemí, ktorá môže byť do 05:00. To podľa mňa 

by bolo aj nejasné ak by sme to tak ponechali. Preto navrhujem vypustiť celý odsek 8.  

Bod č. 6 je predaj cez okienko. Mnohé z týchto predajov sú dnes nonstop službou a majú 

svoj špecifický účel. Podľa môjho názoru by sa to malo zachovať čiže tam by som tiež vypustil to 

obmedzenie, že od 06:00 a dal to od 00:00, teda na, s možnosťou natrvalo.  

Bod č. 7 sa týka ostatných služieb, ktoré sú uvedené v bode 4 odsek 12 písmeno b). V tých 

predchádzajúcich odsekoch sú upravené služby, ktoré môžu spôsobovať nejaký problém a preto je 

vo vzťahu k nim nejaká špecifická regulácia. Vo vzťahu k iným službám neviem aký problém by 

mohol nastať. Preto by som bol za to, aby tam žiadna regulácia nebola, čiže navrhujem úplne 

vypustiť, uhm, teda dať to od 00:00 do 24:00. Opakujem, riešme to čo je problém! Problém sú 

niektoré krčmy, nie iné služby, ktoré ani nevieme zadefinovať.  

V bode 8 navrhujem skrátiť tú lehotu ohlásenia prevádzkovej doby z najmenej 30 dní na 

najmenej 5 pracovných dní, čo sa mi zdá dostatočné.  

A v bode 9 navrhujem upraviť, že dvojnásobné porušenie zákazu vynášania, ktoré sa tam 

má doplniť na návrh myslím pani poslankyne Oráčovej, sa tiež má týkať toho 3-mesačného 

obdobia. Čiže nie po 10 rokoch ak  niekto druhýkrát vynesie tak už nasleduje sankcia. 

 A v bode 10 navrhujem aby sa to skrátenie prevádzkovej doby iba na všeobecnú 

prevádzkovú dobu, ak k tomu príde prvý raz, bolo na 3 mesiace. Myslím, že je to dostatočná 

sankcia pre podnikateľov. A až keď dôjde k tomu opakovane, tak by to bolo na 6 mesiacov. 

Skúste si predstaviť, že máte prevádzku a musíte celé na mesiac zatvárať o 22:00 hodine. 

Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne pán poslanec. Faktické poznámky k vystúpeniu pána poslanca Dostála.                

Pán poslanec Osuský, nech sa páči. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Ďakujem pekne pán starosta. Musím povedať, že problémom, ktorý riešime je to, že, presne 

ako pán Dostál, nevymožiteľnosť práva. Toho, že sa nemôžme dočkať, že polícia zakročí a bude 

konať tak, aby problém riešila. A samozrejme výsledkom toho je plošné postihovanie. Je to 

vlastne obdoba môjho starého návrhu Zákona o sekerách a nožoch. Pretože sekerami a nožmi sa 

na Slovensku stáva pomerne veľa závažných trestných činov. Zdanlivým najlepším riešením by 

bolo zakázať predaj, výrobu a distribúciu sekier a nožov. Takisto s autami sa môžu stávať tragické 

nehody; zákaz automobilizmu by bolo tiež výbornou prevenciou dopravných nehôd. No vidíme, 

že takto by sme postupovať asi nemali. V tomto zmysle je teda nosným, fungovaním normálnej 

krajiny je, že budú sankcionovaní trestami porušovatelia. Tento návrh, ktorý predložil Ondrej 
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Dostál je racionálne vyargumentovaný, vo viacerých bodoch odstraňuje vyslovené omyly by som 

povedal a v tých ďalších je na zváženie. Ja ho podporím. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová, faktická poznámka, nech sa páči. Na vystúpenie 

pána Dostála. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ja sa chcem opýtať či tieto pripomienky boli v pripomienkovom konaní? Pretože som si ich 

nevšimla, že by boli uvedené a nakoľko je ich veľmi veľa, ja napríklad osobne sa neviem teraz 

takto rýchlo tomu vlastne ani povenovať. Pretože ich je tuším 8, ak sa nemýlim alebo 10. A ja by 

som si ich chcela prečítať a určite si k tomu urobiť názor aj v spoločnosti Staromešťanov vlastne 

kvôli ktorým toto VZNko bolo vytvorené. Aby sa mali o čo oprieť, pretože ja si naozaj myslím, že 

naozaj spánok Staromešťanov je veľmi dôležitý. Samozrejme nehovorím, že treba zatvárať 

prevádzky a umŕtviť Staré Mesto alebo nočný život v Bratislave, v centre, ale určite by som bola 

rada keby sme tieto pripomienky dostali skôr aby sme si s nimi mohli prediskutovať práve s tými, 

ktorých sa to najviac týka. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Straka, faktická poznámka na pána Dostála. 

Poslanec Ing. Straka: 

Ďakujem pekne za slovo. Mrzí ma, že pán poslanec Dostál dnes svoje desatoro predniesol, 

desatoro pripomienok. Lebo my sme v minulosti, a všetci to viete dobre, aj podnikatelia aj my 

poslanci, že zaoberáme sa týmto problémom dlhodobo. Pripravovalo sa to VZN-ko; žiaľ teda 

nikdy pán poslanec Dostál nevyjadril nejaké pripomienky, nejaké pozmeňovacie návrhy k tomuto 

VZN-ku, ktoré je dnes predkladané. Nikto nechce trestať podnikateľov, ktorí sa správajú slušne. 

Ale my nemôžeme prijať nejaké VZNko, ktoré bude platiť pre tých neslušných iba, to my 

nemôžeme kontrolovať. A nemôžu byť tam vymenované prevádzky, ktoré sa správajú neslušne. 

To všeobecné nariadenie musí byť univerzálne, ktoré sa dá použiť pre všetky prevádzky. 

Ďakujem. 

Starosta: 

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

 

 

 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 



17 
 

Ďakujem pekne. No mňa tiež mrzí, že pán Dostál to nedal v pripomienkovom konaní. Na 

druhej strane, keď som si čítala tieto pozmeňovacie návrhy tak niektoré naozaj majú logické 

opodstatnenie a celkom by som sa vedela s nimi stotožniť, i keď niektoré neviem. Ale ja sa teraz 

takto ad hoc neviem vyjadriť a preto ja dávam na zváženie predkladateľom či nestiahneme tento 

materiál a dáme ho na októbrové zastupiteľstvo.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, faktická poznámka na pána Dostála. Nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Áno. Je mi ľúto, že musím, nie že sa pripojiť, ale zdôrazniť ten fakt, že to pripomienkové 

obdobie bolo dostatočne dlhé. Ja si vážim erudíciu pána poslanca Dostála, vždy je prínosom vo 

veciach. Ale prečo? Prečo nevyužil túto možnosť? Pretože je potrebné toto všeobecne záväzné 

nariadenie prijať, pretože nemožno tu tolerovať chaos a trošku sa mi zdá zo strany pána poslanca, 

že bol nie na strane podnikateľov, ale celé to vystúpenie nejak mi postrádalo záujmy občanov. 

A my musíme vyvažovať toto všeobecne záväzné nariadenie a predovšetkým byť na strane 

občanov, ale neobmedzovať podnikanie podnikateľov. Takže je mi to trošku ľúto, pán Dostál, že 

ste nevyužili tieto možnosti. Dnes by sme oveľa viac sa boli posunuli dopredu.  

Starosta: 

Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Ziegler, faktická na pána Dostála. 

Poslanec Ing. Ziegler: 

V zásade tiež nepoviem nič nové, ale pripojím sa k mojím predrečníkom. Ja naozaj, pán 

poslanec, vždycky dávate, myslím si, veľa erudovaných pripomienok, ale naozaj škoda, že sme 

ich dostali teraz. Aj za mňa sú tam veci, s ktorými by som sa možno vedel stotožniť a súhlasiť 

s nimi, ale takisto sú tam veci, s ktorými by som určite nesúhlasil. To znamená, naozaj, mne sa 

tiež ťažko k týmto vašim návrhom vyjadruje, tiež by som si to rád možno pozrel v kľude, 

porozprával sa o tom s občanmi, lebo sú tam veci, o ktorých sa dá rozmýšľať len naozaj takto 

v rýchlosti o tom sa rozhodnúť, zase je to také veľmi náročné. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Osuský, faktická na pána Dostála. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať, že ja som tiež nedostal ten návrh o nič skôr, ale 

ako zhruba uvažujúci a gramotný človek, keď si ho prečítam nepotrebujem na to viacej ako 15 

minút. Niektoré body sú úplne jasné a nemyslím si, že vyžadujú veľké hĺbanie. Odpoveď je „yes 

or no“. To znamená, že nezdá sa mi, že je to strašná lavína návrhov.  
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Podotýkam druhú vec, že je normálnym právom poslanca predkladať pozmeňujúce návrhy 

k hotovému materiálu, netreba to rekriminovať. Deje sa to v parlamente, deje sa to všade. 

A musím povedať tiež, že ten návrh konečný je ten, ktorý prešiel Mestskou radou, lebo aj tam ešte 

mohlo dôjsť k nejakej úvahe. To znamená, že tieto pozmeňovacie návrhy sú návrhy 

k definitívnemu produktu. A k tomu sa môže poslanec legálne vyjadriť. To znamená, neobviňoval 

by som poslanca Dostála, že to predložil teraz. Tak sa pozmeňujú x-krát návrhy tu predložené 

a nepočul som na to nikdy výraznú kritiku. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, na záver faktických poznámok, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Uhm, ďakujem. Nepredpokladal som to v rámci pripomienkového konania jednak z dôvodu, 

že tá finálna podoba naozaj sa zmenila po pripomienkovom konaní, ale predovšetkým preto, že 

považujem filozofiu toho návrhu za zlú a dúfal som, že predkladatelia upustia od neho. Keďže 

nie, tak snažím sa zmeniť to, čo ešte možné je zmeniť. Ak na to treba viac času tak stiahnite to 

a poďme o tom ďalej rokovať ako navrhovala pani poslankyňa Uličná.  

A či je možné vymenovať problematické prevádzky, pán Straka, že nie je to možné 

vymenovať.  

Ale hlavná námietka voči tej filozofii, ktorú ja už roky presadzujem je, že my vlastne 

môžeme iba povedať nejaké hodiny a nemôžme postihovať tých, ktorí robia problém. Ale ten 

návrh, s ktorým ste prišli to vyvracia. Lebo ten postihuje, ten umožňuje skrátiť na všeobecnú 

prevádzkovú dobu do 22:00 tým, ktorí robia problémy. To už je vo vašom návrhu! Tak prečo to 

nespraviť univerzálne?  

Starosta: 

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

Poslanec Ing. Borguľa: 

Ďakujem za slovo. Tí, ktorí ma osobne poznáte tak viete, že som konštruktívny človek 

a deštrukcia mi vôbec nie je vlastná. Preto v prvom rade sa chcem poďakovať tým 

predkladateľom, pánovi Boháčovi, Holčíkovi, Kollárovi, Strakovi, Špankovej, Tatárovi 

a Vagačovi, že ako poslanci, ktorí, možno to tuto stojaci ľudia nevedia, nemajú zázemie za sebou 

veľkého úradu, ale ktorí boli ochotní spracovať a venovať svoj čas tomu, aby vytvorili jeden 

materiál, z ktorého mne vychádza, že sa snažia v prvom rade chrániť obyvateľov, čo je veľmi 

dobré, ale zároveň sa snažia robiť aj korektné podnikateľské prostredie na území Starého Mesta. 

Ja si myslím, že tento materiál je obrovským posunom oproti tomu materiálu, ktorý bol 

predkladaný v minulosti. A myslím si, že aj mnohí podnikatelia to uznali, že sa dospelo 
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k mnohým, mnohým ústupkom. A že keď ten predošlý materiál bol o tom, že poďme zabiť život 

v Starom Meste, tak tento materiál je o tom, že nie: žime v Starom Meste a majme tu nočný život, 

ale chráňme obyvateľov.  

Á, treba ale povedať, že tento materiál, že týmto, už to povedali mnohí predo mnou. My 

máme nefungujúcu mestskú políciu a možno ani polícia si nerobí poriadne svoju prácu. 

Výsledkom toho je, že je tu možno 300 rôznych reštauračných, pohostinských zariadení a možno 

tri robia nejaké problémy. A vďaka tomu, že je nefunkčná mestská polícia, že je nefunkčná 

polícia, že jednoducho nevieme sankcionovať tie priestupky, ktoré sa dejú, tak my ideme teraz 

99% slušných podnikateľov, ktorí sa čestne živia, bojujú o každé jedno euro, hľadajú, robia rôzne 

akcie pre klientov, snažia sa obsadiť tie podniky, snažia sa byť zaujímaví, iní a tak ďalej, tak my 

ich ideme trestať! Mne je to strašne ľúto, lebo som častým návštevníkom bratislavských 

reštaurácií a vždy oceňujem, keď nejaká bratislavská reštaurácia príde s niečím novým a sám 

vidím, že ten konkurenčný boj na trhu bratislavských reštaurácií vôbec nie je jednoduchý. Preto si 

myslím, že ako bratislavská samospráva by sme vôbec nemali takéto VZN-ko navrhovať, 

prijímať, ale mali by sme v prvom rade sa snažiť o to, aby mestská polícia a polícia si robila 

riadne svoju robotu. A až v prípade, že tuto zlyháme na celej čiare a ja si myslím, že sme doteraz 

ešte naozaj nevyužili všetky prostriedky, tak naozaj potom poďme prijímať všeobecne záväzné 

nariadenia, ktoré takto kárajú slušných podnikateľov. Dokonca si myslím, že keď takéto 

všeobecne záväzné nariadenie prijmeme, tak moc s tým asi ani veľmi nevyriešime. Lebo krčmári 

vám povedia, že na 90 % problémom nie je hluk, ktorý je v krčme a ktorý sa šíri z krčmy, lebo tie 

si oni vedia ustrážiť. Problémom je hluk ktorí robia podnapití účastníci zájazdu, ktorí vyjdú 

z krčmy a proste tam sa ďalej zabávajú na verejnom priestranstve. A to už nie je problém toho 

krčmára! My ho za to nebudeme môcť, ani na základe toho VZN-ka sankcionovať! To bude 

problém zas mestskej polície a  polície. Prosím o ďalší príspevok.  

Uhm, ja chcem povedať, že ja mám vôľu podporiť toto všeobecne záväzné nariadenie, ale! 

To všeobecne záväzné nariadenie má podľa mňa rôzne právne problémy, ktoré ho znefunkčnia. 

A myslím si, tak jak aj pán Dostál preložil, že to všeobecne záväzné nariadenie sa dá ešte 

„vyštrngať“, doladiť tak, aby boli s ním spokojní do veľkej miery naozaj všetci a aby bolo 

skutočne účinné. Osobne si myslím, že toto všeobecne záväzné nariadenie je diskriminačné lebo 

či už ho urobíme medzi tlmočníkmi, mediátormi, kozmetičkami a neviem čím rozdiel, jedni môžu 

– jedni nemôžu, tak to je dobrý základ na to, aby práve tí, ktorí robia tie problémy a ktorí 

v žiadnom prípade nechcú akúkoľvek reguláciu, aby sa obrátili s kvalifikovanými právnikmi na 

rôzne súdy a aby toto všeobecne záväzné nariadenie dokázali znefunkčniť a budeme tam, kde sme 

boli. Bude to proste celé zle.  
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Napríklad nerozumiem takým veciam, že prečo herne môžu byť otvorené len do nejakej 

hodiny, kasína môžu byť otvorené nonstop? Jaký je, vážení, v tom rozdiel? Ja nie som 

návštevníkom herne ani kasín, ale moc medzitým rozdiel nevidím. Zas tam proste je 

diskriminácia.  

Možno si neuvedomujete, ale prostredníctvom tohto všeobecne záväzného nariadenia 

obmedzujeme aj spoločenské akcie! Ide plesová sezóna, Reduta, Národné divadlo. Jednoducho 

možno podľa, istý výklad tohto VZN-ka hovorí, že po 22:00 hodine na plese v Redute už 

nebudete môcť nalievať alkohol! Ja si myslím, že toto VZN-ko je dobrý základ!  

Ako som začal. Ja nechcem deštruovať a v žiadnom prípade nechcem ničiť prácu tých 

kolegov, ktorí si na to sadli a pripravili. Ja čo chcem urobiť je to všeobecne záväzné nariadenie 

vylepšiť. Teraz, keď skončím tento príspevok sa obrátia na mňa asi pán Boháč alebo teda ďalší, že 

prečo som to neurobil skorej. Nuž neurobil som to skorej preto, lebo definitívne znenie, a Ľubo 

Boháč to vie, ja som dostal v pondelok večer.  

A myslím si, že aj teraz všetci chápeme tu v miestnosti, aj prítomní krčmári aj ľudia, 

ktorých sa to bude týkať, teda špeciálne v tej zóne Beblavého a okolie, že sme skutočne blízko 

toho VZN-ka a každý to už konečne začal brať vážne. Lebo pri tom prvom VZN-ku všetci vedeli, 

že proste to je tak brutálne napísané, že jednoducho to nemôže prejsť. A bolo by úplne super tento 

základ využiť na to, aby sme teraz to VZN-ko stiahli a, o to prosím a žiadam predkladateľa, 

a skúsili to VZNko ešte dopracovať a predložiť ho na ďalšie zastupiteľstvo tak, aby bolo skutočne 

dobré, funkčné a s ktorým by boli spokojní všetci.  

Čiže na záver len jedna – dve vety, že ja mám chuť podporiť toto VZN-ko, vysoko si vážim 

prácu tých ľudí, ktorí to VZN-ko napísali. Vysoko, ozaj vysoko. A chcem to VZN-ko len 

vylepšiť. Absolútne chápem ľudí, ktorí sa nemôžu poriadne vyspať, lebo pod domom im búchajú, 

ráchajú. Chcem im povedať, že ja ich situáciu chápem a všetko urobím preto, aby sa tá situácia 

zlepšila. Ale tú situáciu musíme robiť s lepším VZN-kom.  

A na záver prosím pána predkladateľa, aby to stiahli, aby to predložili na ďalšie 

zastupiteľstvo. V opačnom prípade sa, žiaľ, budem musieť zdržať. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Osuský, faktická na pána Borguľu. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Ďakujem pekne pán starosta. Nestáva sa historicky často, že by som stál za vyjadrením 

kolegu Borguľu, ale tento raz za ním stojím.  
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A chcem povedať, že aj ja oceňujem okrem práce nových predkladateľov i to, že sa stiahol 

podľa mňa absolútne protiústavný prvý návrh o zonácii, ktorý znerovnoprávňoval občanov 

v nároku na nočný kľud a podnikateľov na právo podnikať. To je chvalabohu preč.  

Tento návrh, pripusťme, je zatiaľ vianočný stromček na ktorom zatiaľ nie sú tie najkrajšie 

možné ozdoby. Oceňujem to, že ten vianočný stromček stojí, je v stojane a bolo by dobré, aby 

keď ho slávnostne rozsvietime, aby sme z neho odstránili všetko to, čo ho špatí. Preto sa aj ja 

pripájam k tomu, že kostra postavená je a ide o to rozsvietiť ju v čo najlepšom stave. 

Pozmeňujúce návrhy Ondra Dostála mnohé škaredé ozdoby zamieňajú. A bude dobré, ak to čo 

dáme na schválenie bude mať väčšiu nádej na prejdenie, lebo teda to čo je preložené teraz by som 

bol nútený zdržať sa. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Poprosím pán Boháč, reakcia. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ja reagujem na také veci ako že sme blízko a že kostra je dobrá, vianočný stromček, ktoré 

treba pár nejakých vymeniť ozdôb..  

Len mne sa nezdá, že ten návrh pána Dostála, on je radikálne iný. On je proste to, čo dneska 

pripúšťame všetci keby sme boli švajčiarska spoločnosť, keby sme mali políciu, ktorá funguje. 

Ale my jednoducho nemáme. My nemáme dopad na mestskú políciu, my nemáme odpad na štátu 

políciu a je to alibizmus a vyviňovanie sa z nejakej situácii keď si povieme, že my toto neriešme, 

my urobme niečo, že urob si každý koľko chce, nech má prevádzkové hodiny dokedy chce a nech 

to rieši mestská a štátna polícia. Žiaľbohu situácia je taká, že roky sa to nedarí. Ale proste myslím, 

že aj preto sme poslancami, že máme riešiť reálne problémy v reálnom čase. To znamená, že 

nezdá sa mi, lebo mne sa ten návrh, ktorý bol, je absolútne diametrálne odlišný vo všetkých 

kategóriách, okrem niektorých drobných. Časovo a tak ďalej a tak ďalej. Takže.. A hluk 

z prevádzky, jednoducho hluk z prevádzky ide na ulicu. Ťažko sa to pochopí vtedy keď hovoríme. 

Starosta: 

Čas. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre, tak sa dá nový príspevok. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Aj mne sa pomerne zriedka stáva, že súhlasím s pánom poslancom Borguľom, ale tak toto je 

asi jedna z tých výnimočných príležitostí.  
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Ale môj pohľad (nie je presne rozumieť) je radikálne iný ako predkladateľov. Ale to čo som 

navrhol nie je radikálne iné. Je to iba uplatnenie toho princípu, ktorý tam aj predkladatelia 

zavádzajú. Teda, že ak splnia prevádzky určité podmienky, tak im umožníme okrem všeobecnej 

prevádzkovej doby do 22:00 aj osobitnú prevádzkovú dobu do 24:00 do 01:00 hodiny. Ja sa len 

pýtam, že ak im to umožníme do 24:00 do 01:00 hodiny prečo by nám malo vadiť keby to bolo do 

02:00, 03:00, 04:00 alebo do 05:00 hodiny ak to bude spĺňať podmienky, že nebudú rušiť? A ak 

tie podmienky budú porušovať, tak sa im to skráti do 22:00! 

Niekto: 

(nie je rozumieť) 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ale to môže mať takisto keď je to do 05:00 ako keď je to do 24:00, ten východiskový stav  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa. Reaguje na seba. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Áno, reagujem na seba. A chcel by som upozorniť aj na tvrdenia pána vicestarostu, že 

nemáme dosah na mestskú políciu. Je tu mestská polícia, ona je zriadená týmto mestom, je 

financovaná z prostriedkov tohto mesta, je financovaná z daní ľudí, ktorí tu bývajú. Čiže ja si  

myslím, že máme na ňu absolútne plný, plný dosah. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán Boháč. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Tak pokiaľ viem, tak mestská polícia je riadená vlastne hlavným mestom a my na ňu 

nejaký, okrem toho že teda nejaké jedno oddelenie miestne je v našej budove, akože nemáme. Ale 

proste to je o tom, čo je vajce skôr alebo sliepka. Proste reálna situácia je taká, že stav je nie 

uspokojivý, obyvatelia nie sú spokojní.  

A ja som chcel dopovedať, čo mi čas nedovolil, že vlastne pokiaľ si vezmete situáciu niekde 

povedzme vo vilovej štvrti Albrecht alebo iné veci, kde by bola prevádzka a vlastne ona jediná 

bude zdrojom v tom okolí, tak proste nám to tým niekedy skresľuje, že na Korze je príliš veľa 

bočného hluku, hej? Ale je dokázané, že jednoducho prevádzka tvorí hluk. A takisto aj 

prevádzkovateľ nechytí špinavý kôš s odpadkom a nevyhodí ho na ulicu, tak nemá vyhodiť ani 

prebytočný hluk na ulicu.  Lebo keď to robí každý tak, to je časť B, že fajčiari a že najväčší hluk 

vychádza z toho, že sú tam. ..(nie je rozumieť).. tak s tým plne súhlasím. Ale my teraz robíme 

otváracie hodiny a dôsledky otváracích hodín, to čo môže prevádzkovateľ ovplyvniť. 
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Starosta: 

Dobre. Ďakujem pekne. Poprosím dodržujme časové limity!  

Pani poslankyňa Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Ja na pána Dostála. Ja som tu už dosť dlho na to, aby som si pamätala pôvodné 

VZN, kde sme mali pôvodne myslenú vetu, že keď budú dodržiavať všetky podmienky predĺži sa 

im prevádzková doba. Pán Dostál povedal, že je to protizákonné, všetci musia mať, a keď nebudú 

dodržiavať, zníži sa im prevádzková doba. Za toľko rokov som nezažila, aby toto bolo prevedené! 

To je jedno akým spôsobom, stále je to v prospech podnikateľov a v neprospech chudákov 

obyvateľov. Ja to poviem, chudákov obyvateľov!  

Druhá vec je, že nech čokoľvek budeme robiť, nemôžeme pred každý problematický podnik 

postaviť to je jedno či mestskú alebo štátnu políciu! To nemôže nikto zaplatiť! Na to nemáme 

priestor ani podmienky. Takže toto by som prosila zobrať do úvahy. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, diskusný príspevok nech sa páči, máte 3 minúty. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Možno aj viac, uvidíme! Ďakujem mockrát.  

Chcel by som za predkladateľov povedať jednu zásadnú vec. Respektíve vrátiť sa na 

predchádzajúce rokovanie, kde najväčší problém zo strany prevádzkovateľov bola zonácia. Ja som 

vtedy preložil, ak si pamätáte, návrh aby sa zrušila zonácia. A myslím, že to je najväčším 

príspevkom tohto materiálu.  

To, že tento materiál je tu, chcel by som poďakovať pani Čiernikovej a pánovi Dostálovi. Aj 

to, že tým ľudom, ktorí si našli čas a tieto veci pripomienkovali.  

Povedzme to úplne jednoducho. Dnes sme v právnom vákuu, kedy sa snaží jedna alebo 

druhá skupina presadzovať určité právne názory, že malo by to byť tak alebo inak. Ale poriadok 

je základ vymožiteľnosti práva! A poriadok je daný smernicami! To znamená všeobecne záväzné 

nariadenie je tu už dosť veľa času, aby sme ho už konečne prijali. Nájsť ten balans medzi 

záujmami podnikateľov a záujmami občanov je veľmi zložité. Ale my sme poslanci delegovaní 

občanmi a musíme predovšetkým hájiť záujmy a obhajovať záujmy občanov. Samozrejme, tak jak 

som povedal v tom predchádzajúcom vystúpení, nemôže nám byť ľahostajný aj záujem 

podnikateľov.  

Čo sa týka vymožiteľnosti toho práva a účinnosti polície. Toto všeobecne záväzne 

nariadenie je len prvý krok. To nie je konečný materiál do konca volebného obdobia. Tam sú veci, 

ktoré nadväzujú aj na vyššie právne normy a preto by som aj poprosil pána Dostála ako poslanca 
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Národnej rady aby so svojimi kolegami predložil návrhy aby samospráva mala ďaleko väčšiu 

účinnosť pri vymožiteľnosti práva práve v týchto prevádzkových dobách. Ak si dobre pamätáme, 

dokonca z iniciatívy niektorých prevádzkovateľov vyšiel návrh, a ja som ho predložil do tohto 

materiálu, že chcú byť súčinní alebo spolusúčinní pri dodržiavaní verejného poriadku po 24:00 

hodine. Ja si myslím, že to je dobrá vec, pretože len súčinnosť mestskej polície, štátnej polície 

a prevádzkovateľov môže vytvoriť podmienky pre občanov, ktorí v tej lokalite kde sú tieto 

podniky žijú.  

Samozrejme podporujem aj návrh pána Borguľu v tom, že to regulovanie tých iných 

zariadení, kozmetiky a tak, v tom sa až tak veľmi nevyznám, ale hlavne ide o jednu jedinú vec, že 

tento materiál je na regulovanie služieb reštaurácií. Prosím o ďalší diskusný príspevok.  

Herne. Ja sa budem snažiť, mám to aj vo svojom volebnom programe. Tu sme vyjadrili 

občiansky postoj samosprávy v tom, že regulujeme herne pretože si myslím to je parazit na 

spoločnosti. Herne by v obytných častiach mesta vôbec nemali existovať. Znepríjemňuje sa, 

rozbíjajú a tým rodiny, jednoducho ma do devastujúce účinky pre nižšiu sociétu a obrovské 

náklady z hľadiska zdravotnej starostlivosti. Som rád, že toto opatrenie sme tam dali.  

Ja podporujem tento návrh a myslím si jedno. No že ak by sme tento návrh neschválili, zas 

budú ďalšie pracovné skupiny, do ktorých bude len pár ľudí chodiť a zas budú poslanecké návrhy, 

zas budú iniciatívy podnikateľov, zas budú iniciatívy občanov a nikdy toto všeobecne záväzné 

nariadenie neschválime. Je tu čas na rázne východiskové konanie! Neberiem tento materiál, tak 

ako som už povedal, za materiál, ktorý ma prežiť 10 rokov. Ale je to dobré východisko 

k nastaveniu podmienok a poriadku. Ďakujem.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bučko, faktická poznámka na pána Kollára. 

Poslanec doc. Mgr.art. Bučko: 

Ďakujem pekne. Tiež si myslím, že tento problém ťaháme už dlhé roky, stále sa tomu 

venujeme a stále nájdeme dosť dôvodov na to, aby sme znovu odmietli a vraveli, že budeme nové 

a nové veci k tomu dávať. Preto si myslím, že je lepšie ten materiál schváliť a potom sa vracať 

k tomu a vylepšovať ho. Aby sme konečne mali už niečo na stole. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Černá na pána Kollára. 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

Ja mám celý čas dojem, že riešime niečo, čo vlastne nie je podstata veci. Som presvedčená o 

tom, že tento problém sa netýka všetkých prevádzok. Týka sa to pár kam chodí zrejme vychytená 

parta debilov alebo chuligánov, ktorí robia bordel vtedy, keď vyjdú z tej reštaurácie! A kvôli tomu 
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robiť takéto niečo sa mi zdá prehnané. Mali by sme možno vyeliminovať tie prevádzky, ktoré sú 

týmto zaťažené. Možno za to majitelia môžu, možno nemôžu. Ale tieto vybrať a na tie postaviť 

policajtov! S tým, že to prípadne prevádzkovateľ zaplatí, že tam ten policajt stojí.  

A ináč, priatelia, ľudský faktor nezregulujeme keby sme sa rozkrájali!! To nejde! A jedno 

poviem, ožratí Angličania, ktorí doma držia hubu a krok a tu robia to čo robia.. Neprestanú to 

robiť! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Uličná, faktická na pána Kollára. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ja som sa pôvodne chcela vzdať technickej lebo to budem mať v diskusnom príspevku, ale 

predsa iba krátko. Pán Kollár, ako ja rešpektujem alebo verím tomu, že sme dneska na dobrej 

ceste prijať nejaké VZNko, ktoré by pomohlo nejakým spôsobom našim spoluobčanom. Ale stále 

si myslím, že toto VZNko, ktoré tu dneska máme nie je na tej dobrej ceste. A preto ja si myslím, 

že nič sa také strašné nestane keď ho dneska odložíme a zaviažeme sa, že ho predložíme na 

októbrové zastupiteľstvo a budeme sa tým naozaj zaoberať. Dneska je to už na 90% 

rozpracovanie a vieme vyšperkovať isté záležitosti ako aby boli spokojní aj obyvatelia aj 

podnikatelia, lebo mám dneska pocit, že dneska ani jedna strana ani druhá strana neni nadšená 

týmto naším návrhom.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Tatár, faktická na pána poslanca Kollára. 

Poslanec MUDr. Tatár: 

Ďakujem za slovo. Nie je to len k pánovi Kollárovi, ale v podstate k všetkým nám tuná. Tu 

nejde o technické riešenia. Tu ide o to, že my sa tým, že hovoríme, že majú si ľudia vychádzať 

v ústrety, nemajú si robiť navzájom zle, majú sa správať kultúrne, sa prihlasujeme k istej nejakej 

kultúrnej úrovni. K nejakej kvalite, k nejakej civilizačnej norme. A keby sme sa k tomu otočili 

chrbtom, tak by sme sa tejto civilizačnej ľudskej normy, medziľudskej ako znášanlivosti 

a ohľaduplnosti vzdávali. To je myslím najdôležitejšie.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Boháč, faktická na pána Kollára. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Hm, ja na pani Uličnú. Že vlastne bola niekoľko krát prítomná pri tých jednaniach takže sa 

čudujem, ale nakoniec je to jej osobný názor keď si myslíte, že... Myslím, že sme dosť sa okolo 

toho venovali takže o nevyšperkovaní sa dosť ťažko počúva. Ďakujem. 

Starosta: 
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Pani Uličná, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Pán vicestarosta, ja som povedala aj na začiatku predsa. Ja som bola aj náchylná, a Ty to 

veľmi dobre vieš, bola som veľmi náchylná podporiť toto VZN-ko a urobila som všetko, čo som 

mohla urobiť. Dneska som dostala ale na stôl niečo, čo včera sme prerokovali, s čím som sa ja 

nevedela stotožniť. Včera som vám to povedala jasne a dneska je to pre mňa problém. Ja si 

myslím, že keby prebehli ešte nejaké 2 – 3 rokovania, tak vieme zotrieť tie hrany a dať VZN-ko, 

ktoré by bolo v októbri a bolo by to nejakým kompromisným riešením. Naozaj, dneska už nám 

našťastie nehrozia terasy. Myslím si, že tí ľudia, aj možno vplyvom počasia, že sa nebudú tak 

koncentrovať na tých uliciach. A naozaj si myslím, že prijať v októbri dobré VZN-ko, ktoré nám 

nespochybní prokurátor ako prijať také veľmi „varchlaté“, nie je dobré. A ja iba hovorím, pán 

vicestarosta, a škoda, že si to hovoril ako v technickej, že nie som neochotná podporiť tento 

materiál. Dneska iba čo žiadam, či by sme ho nevedeli stiahnuť a dať ho na nabudúce 

zastupiteľstvo.  

Starosta: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Satinská, diskusný príspevok, nech sa páči máte 3 minúty. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ďakujem za slovo. Ja by som si to chcela nejak upratať a možno aj nejak pre vás.  

My teda hovoríme o tom návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré obmedzuje 

reštauračné prevádzky pomocou teda našej právnej normy, ktorú tu vydávame my ako Staré 

Mesto.  

V podstate ja som chcela reagovať na faktické pripomienky, ktoré padli k pozmeňovaciemu 

návrhu poslanca Dostála. Keď tu kolegovia, pani doktorka Oráčová, pán Straka, pani Uličná, pán 

Kollár, pán vicestarosta Boháč, hovorili, že: ´tak prečo to dal dnes? Keď teda on to teraz dá, taký 

10 bodový návrh a my si to nedokážeme osvojiť!´  

Ja musím povedať jedno, že odkedy tu sedím, tak vždy som počula skoro na každom 

zasadnutí vyjadrovať sa poslanca Dostála k tomu, že nesúhlasí s takýmto reštrikčným 

predkladaným materiálom, že jeho občiansky aj politický postoj je taký, že treba zväčšiť 

vymáhateľnosť práva tých právnych noriem, a to nielen VZNiek ale hlavne vyšších zákonných 

noriem a nie vymýšľať nižšími právnymi normami ďalšie reštrikcie. Čiže toto je filozofia toho 

návrhu a trošku by som chcela upozorniť kolegov, že nie je to tak, že pán Dostál o tomto 

nehovoril. On o tom totiž hovorí stále.  

Toto je vlastne zhrnutie toho, že nechcel hodiť ten materiál do koša ako je, ale teda vylepšiť 

ho do tej miery, čo vždy tu hovorí najmenej tretí rok čo ho ja počúvam. Ďakujem.  
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Starosta: 

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

Poslankyňa Mgr. Uličná. 

Tak ja už budem naozaj iba stručná.  

Prečo dneska nie je v mojej sile podporiť tento materiál je to, že sa radikálne zmenila 

požiadavka, ktorú som včera presadzovala. pán vicestarosta, Ty to veľmi dobre vieš! Takisto tam 

vidím niektoré návrhy pána Dostála, s ktorými by som sa možno vedela stotožniť, chcela by som 

sa nimi zaoberať a chcela by som si k tomu ešte raz poriadne sadnúť a naozaj vyprecizovať niečo, 

čo by bolo v prospech všetkých obyvateľov. Nechcem preferovať ani jednu skupinu tých, pretože 

obyvateľov Starého Mesta tvoria občania, tvoria aj prevádzkari, tvoríme my všetci. Preto tiež ako 

bolo povedala, vzácna zhoda, dneska súhlasím s pánom Borguľom, že mám vôľu podporiť takýto 

materiál, deklarujem ju, hovorím to na kameru. Ale dneska s týmito pozmeňujúcimi návrhmi, 

ktoré sú aj ako predkladatelia zapracovali, nie som schopná sa s nimi stotožniť, preto ho 

nedokážem podporiť. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Párnická, faktická na pani Uličnú. 

Poslankyňa Párnická: 

Chcela by som povedať, že stretli sme sa teda viackrát, niektorí, a vždy tam boli tie isté 

osoby. Veľmi na mrzí teda aj, nechcem sa dotknúť, aj mojich kolegov, že ľudia ktorí k tomu 

naozaj niečo majú neprišli, hej? To, že k tomu niečo majú tak určite o tom, hej? Mohli sa do toho 

návrhu zapojiť, hej? Alebo pomôcť. Takže keď to odložíme na október a bude to pokračovať, 

stále, že sa budú len tí istí ľudia stretávať a bude sa dookola hovoriť to isté, tak neviem. Nevidím 

v tom nejaký zmysel. Ďakujem. 

Starosta: 

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

Poslanec Mgr. Palko: 

Ďakujem. Staromešťania trpia v mnohých oblastiach Starého Mesta. Na Obchodnej, 

v podhradí a tak ďalej.  

Mám osobnú skúsenosť kedy v tzv. bermudskom trojuholníku bola programovo, barman 

programovo posielal respektíve sa pýtal ľudí či budú piť vonku alebo vnútri. Ten, kto išiel von, 

dostal pivo do plastu a išiel von kde nebolo žiadne exteriérové sedenie iba jedna lavička. Kto 

zostal vnútri, dostal do skla.  

Druhá osobná skúsenosť je, že polícia, mestská polícia, štátna polícia, nie sú schopné udržať 

poriadok v týchto problémových oblastiach. Málo, čiže problém je, že keď som sa v lete zastal 
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obyvateľov podhradia, boli medializované stanoviská týchto kompetentných úradov, mestskej 

polície, štátnej polície, miestneho úradu a tak ďalej, ktoré ukazovali neschopnosť nastoliť 

poriadok a pripomínali začarovaný kruh, v ktorom si úradníci prehadzovali zodpovednosť ako 

horúci zemiak.  

Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je podľa môjho názoru trestaním slušných 

podnikateľov. Samozrejme, VZN-ko prijať treba, ale zároveň som si istý, že ja pri prijatí 

dokonalého a perfektného všeobecne záväzného nariadenia ho budú vynucovať tie isté orgány, 

ktoré doteraz. Čiže Nesrovnalova finančne a personálne podvyživená mestská polícia, Kaliňákove 

ministerstvo vnútra, ten istý miestny úrad. Prijmime preto všeobecne záväzné nariadenie, ale nie 

v tejto podobe, ktorá trestá slušných podnikateľov a nerieši problém obyvateľov. Som si istý, že 

pre tých neslušných podnikateľov bude nové VZN-ko, akokoľvek prísne, len zdrapom papiera. 

Ďakujem.  

Starosta: 

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

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Nech prijmeme akékoľvek VZN, stále bude problémové a nevýjde v ústrety 

jednoznačne jednej ani druhej skupine. Naozaj sa nedá zabudnúť na obyvateľov Starého Mesta, 

ktorí tu žili, žijú a budú žiť. Na rozdiel od podnikateľov, ktorí prídu, sú, odídu a po čase sú zase 

ďalší a ďalší.  

Táto problematika sa rieši veľa rokov. Je fakt, že jedna, dajme tomu, pätina podnikov je 

problematických, ale nevieme si s nimi poradiť ani my vďaka zákonom ktoré sú, ktoré 

neovplyvníme. A určitým spôsobom ani podnikatelia, ktorí kvôli tomu majú reštrikcie. Ale iným 

spôsobom ako mať nejaké VZN a odvolávať sa naňho a riešiť to aspoň čiastočne, nám nezostáva.  

Nech je akákoľvek situácia, pokuta 33 euro je smiešna. Ja som to zažila! To nezavolajú ani 

prevádzkara, to zaplatí čašník z vrecka. A vyššie pokuty sú súdom dlhú, dlhú dobu 

nevymožiteľné. Ja som zažila podnik, koktail bar na Zelenej ulici, ktorý už päťkrát zmenil 

majiteľa. Bola tam za, ešte keď neboli eurá, 50 000,- korunová pokuta, ktorá do dnešného dňa 

nebola ani zosobnená ani vyplatená. Takto to je! Akonáhle idú pokuty na súd, sú nevymožiteľné. 

Každý podnik problémový s tým počíta a tým pádom dokiaľ sa nezmení zákon a nebude to iným 

spôsobom, budeme mať stále sťaženú situáciu.  

Napriek tomu, nemôžme pred každý problémový podnik postaviť mestského alebo štátneho 

policajta. Jednoducho na to nemáme peniaze, nemáme na to ľudí. A mňa vždy rozčuľuje, že prečo 

z našich daní platíme problémové zásahy polície pri problémových fotbalových a ja neviem 
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hokejových či jakých zápasoch, ktoré gro má platiť, aj platí, napriek tomu a ešte musí ísť aj štátna 

polícia, zriaďovateľ toho zápasu.  

Tu má výhodu podnikateľ: čo je pred jeho prevádzkou, sa ho netýka. Čo nie je pravda! Po 

prvé, musím rátať s tým, že keď toľko budem nalievať tomu klientovi, ktorý mi zaplatí, že von 

vyjde taký opitý, že my máme v Starom Meste ráno „ogrcané“ všetko, čo môže byť „ogrcané“ 

a to už nečistí nikto kým nepríde behom dňa upratovacia služba a nerobia hluk. Jemu je to jedno. 

Jemu ten klient zaplatí.  

A potom je veľký cirkus keď je problém, že boli tu Angličania, zdemolovali podnik, 

ktorému 90 % táto klientela nevadí lebo platí. Toto je problém, ktorý treba nejakým spôsobom 

riešiť, aj týmto VZN. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, faktická poznámka na pani Ležovičovú. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Na webovej stránke mestskej časti som v zozname platných všeobecne záväzných nariadení 

som našiel všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 o zákaze používania, predaja, podávania 

alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti. Toto všeobecne 

záväzné nariadenie navrhuje, teda zakazuje, na verejne prístupných miestach mestskej časti 

používať alkoholické nápoje, zakazuje prevádzkarňam a zariadeniam spoločného stravovania 

predaj alkoholických nápojov a podávanie alkoholických nápojov, ak dochádza k vynášaniu 

alkoholických nápojov mimo priestory zariadenia. Opravte ma ak sa mýlim! Toto všeobecne 

záväzné nariadenie platí! Každý kto konzumuje alkohol na verejnom priestranstve môže dostať 

pokutu 33 €. Fyzická osoba, teraz nehovorím o podniku. Podnik môže byť pokutovaný až do 

výšky 6.638 €. Tak miesto toho, aby sme uplatňovali to čo už máme, tak ideme obmedzovať 

všetkých.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Poprosím v rámci diskusie veliteľa Okresnej stanice Mestskej polície 

Bratislava-Staré Mesto Jozefa Jitku, aby reagoval na tie výhrady, ktoré tu zazneli, nech sa páči. 

Veliteľa Okresnej stanice Mestskej polície Bratislava-Staré Mesto Jozef Jitka: 

Dobrý deň. Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Ja.. To, čo tu bolo 

povedané, dá sa povedať, že je troška tá, tá situácia je troška inde. Ja vám poviem len jedno číslo. 

Za tento rok, od 1.januára do 31. augusta, bolo riešených na území Starého Mesta 1.042 

prevádzok! Riešených! 1.042 prípadov sme riešili za 8 mesiacov a od 1.7. to bolo vyše 580. Čiže 

za leto to bola polovica z toho všetkého, riešených vecí. V prípade, že boli ochotní riešiť veci 

v blokovom konaní, tak to bolo vyše, okolo 5.000 € „keš“. Ostatné veci boli oznámené príslušným 
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orgánom. Čiže keď si to prerátame 1 042 vecí tak vychádza nám skoro na každý deň nejaké to 

čísielko. Druhá vec je, že týždenne mávame vyše 200 telefonátov ohľadom týchto vecí. Ono to 

neni o poddimenzovaní mestskej polície, ale to je jednoducho, to sú veci ktoré sa nedajú zvládať. 

Fyzicky. Jak len si predstavíte, to je to čo povedala aj pani Ležovičová, neviem si predstaviť, aby 

pri každej prevádzke stál jeden policajt. A to hovoríme len o prevádzkach! Teraz zoberme aj 

ďalšie problémy, s parkovaním, problémy presne jak aj povedal pán Palko s tými mladými ľuďmi 

tam pod hradom na Beblavého... Čiže všetko, pokiaľ aj občania, každý jeden z nich, pokiaľ vidím, 

že tam niekto nalieva, ten to vynáša, toto robí, no tak podám oznámenie na policajnom zbore 

a pôjdem svedčiť. Pretože my nemôžme, v uniforme akonáhle tam ideme, tak jednoducho každý... 

nikto sa neprizná, že ten pohár dostal zvnútra! Ale hovorím, každopádne tieto čísla hovoria: 

robíme, dá sa povedať, za danej situácie čo sa dá!  

A chcem povedať len jedno. Nemyslím si, že treba tlačiť na pílu, ale každopádne pokiaľ 

bude prijaté, pre začiatok, akékoľvek všeobecne záväzné nariadenie, s ktorým sa vy poslanci 

stotožníte, tak to bude prínosom pre obidve strany. Čiže tiež súhlasím s tým, čo tu niektorí 

poslanci povedali. Čiže ja nás to tlačí, pretože dá sa to robiť aj inak. Môžeme o 22:30 hodine 

spraviť za asistencie všetkých policajných zložiek čo tu máme rojnicu cez celé mesto a všetci čo 

budú mať otvorené tak ich budeme sankcionovať (smiech).. budeme.. Vydržte! Vydržte! 

Hovorím, hovorím, hovorím...Teraz parodujem, samozrejme! Čiže otázka je, či by boli schopné 

ďalšie orgány zvládnuť to, čo by sme my za ten čas zistili. Zatiaľ sme v takom štádiu, že sme radi, 

že môžeme reagovať, presne ako aj pán poslanec povedal, na tie podniky, ktoré nám robia 

problémy a na ktoré sa ľudia sťažujú. Naozaj na viac, nejakým spôsobom, nemáme a nechceme 

ani robiť problémy.  

A tí, ktorí sú tuná aj z tých podnikov, ktorí naozaj problémy nerobia tak vedia, že nejakým 

spôsobom zbytočne tieto veci neženieme na hranu alebo nerobíme kontroly celoplošne alebo 

nejakým spôsobom. Ale naozaj podniky, ktoré tieto problémy robia tak sa tam tieto kontroly robia 

pretože pokiaľ občan požiada, pokiaľ nám zatelefonuje, tak my sme povinní tieto veci preveriť 

a vo veci konať. Takže hovorím, to číslo 1.042 za 8 mesiacov dá sa povedať, že neni až také 

nízke, že by sa dalo povedať, že polícia nič nerobí. Samozrejme, policajný zbor má zase svoje 

čísla, čiže na to treba ešte nabaliť čísla, ktoré má príslušné obvodné oddelenie v danej lokalite 

policajného zboru. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka nech sa páči. 
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Poslanec Ing. Borguľa: 

Jozef, prepáč, napriek tomu, že sa poznáme tie roky, ja Ti musím tvrdo oponovať tentokrát. 

Á číslo 1 040 je úboho nízke! Keď si zoberiem, že len letná sezóna trvá nejakých, ja neviem, 200 

dní, znamená, že ste 5 ľudí riešili denne? Však len na tej fotke z Beblavého ich tam stojí 

minimálne 60 plus sú tam dva podniky!? Jozef, prepáč, ale za všetkými týmito problémami vôbec 

nie je VZN-ko, nie sú poslanci, ale mestská polícia! A netýka sa to len nočného kľudu, netýka sa 

tohto. Týka sa to parkovania, kde rezidenčné parkovanie nie je dostatočne kontrolované a parkuje 

si kto chce, kde chce. Proste problémom je mestská polícia! A niekto to tu povedal, pán Palko to 

tu povedal! Povedal to úplne že geniálne: my si tu môžeme prijímať hocičo. Naozaj. Ten papier 

znesie všetko. Ale výsledok bude zase len niečo nevymožiteľné! Čiže my tu budeme mať nejakú 

krásnu omaľovánku ale pokiaľ sa neurobia zásadné kroky s mestskou políciou, a s políciou, tak to 

jednoducho fungovať nebude.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Končím diskusiu a na záver vlastne.. Doteraz sa prihásili, raz, dva, tri, 

štyri, päť, šesť, siedmi občania, takže v tomto poradí prosím 3-minutové vystúpenie. Pán 

Voltemar, pani Hlinová, pán Gális, pán Veleg, pán Lencéš, pán Vystavil a pán Hederling.  

Nech sa páči, pán Voltemar.  

Dostanete mikrofón, pán Voltemar! Počkajte prosím. 

Niekto: 

Mikrofón! 

Starosta: 

Poprosím. 

Starosta: 

Nie! Dostanete mikrofón! Nech sa páči, tam! 

Pán Voltemar, občan: 

Chcel by som, nakoľko, padli tu dosť závažné tvrdenia, s ktorými nemôžem súhlasiť, 

reagovať na vyjadrenie pána vicestarostu Boháča.  

Prvá vec. Neexistuje žiadna skupinka partizánov okolo Voltemara! Existuje občianske 

združenie Staromestských kaviarnikov, ktoré je založené od roku 2004. Máme 40 členov a okrem 

toho máme minimálne ďalších 100 sympatizantov, ktorí jednoducho s týmto združením súhlasia. 

Takže, nie nejaká skupinka okolo Voltemara. Nie sme žiadni partizáni.  

Druhá vec, Vy ste povedal a tvrdil ste, že prebehli s nami minimálne 4 a viac stretnutí! Pán 

Boháč! V júni sme sa stretli my štyria zo správnej rady s Vami raz a druhýkrát sme si vymohli 

u Vás audienciu v septembri, kde ste nám predložil hotový návrh všeobecne záväzného 
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nariadenia. To znamená neklamte, že sme sa viackrát stretli a že sme rokovali o znení všeobecne 

záväzného nariadenia! 

Niekto: 

Prepáčte pán Voltemar.. (ďalej nie je rozumieť) 

Pán Voltemar, občan: 

Ja mám... 

Niekto: 

Ja som.. ja som to spomenul.. 

Starosta: 

Poprosím pán Voltemar.. nech sa páči 

Pán Voltemar, občan: 

Pán Hederling.. Pán Hederling ja mám slovo! A neviem kto ste Vy! Neviem kto ste Vy.. 

Pán Hederling: 

(z diaľky, nie je rozumieť zo záznamu) 

Pán Voltemar, občan: 

Prepáčte!! Prepáčte ja mám slovo a Vy potom môžete povedať, že som klamal!! Hej? 

Niekto: 

Prestaňte sa hádať, keď nemáte svoje (ďalej nie je rozumieť) 

Pán Voltemar, občan: 

Pardon, mám svoj.. mám svoj.. 

Starosta: 

Hovorte, nech sa páči, hovorte! 

Pán Voltemar, občan: 

Dobre! Ďalej by som chcel povedať... prepáčte, ja si vyprosím, aby ste ma fotil! 

Starosta: 

Pán Voltemar, prosím Vás, máte 3 minúty.. 

Pán Voltemar, občan: 

Mám 3 minúty, ale.. Prepáčte, ale tu sa konajú veci, ktoré jednoducho sú proti môjmu 

zdravému rozumu! 

Vy vyčítate pánovi Dostálovi, že predkladá určité návrhy v pozdnom čase. Jeho návrhy 

alebo návrhy, ktoré pán Dostál teraz navrhol, kopírujú všetky naše pripomienky, ktoré sme my 

ako združenie odovzdali k všeobecne záväznému nariadeniu a jednoducho z týchto našich 

pripomienok nebolo zohľadnené nič! Absolútne nič! Sme toho názoru, že chceme aby v meste bol 

poriadok, aby jednoducho nebol hluk a všetko. Ale toto nariadenie nerieši problém hluku, pretože 



33 
 

väčšina tohto hluku, tak ako to tvrdíme my, vzniká na ulici a nie v prevádzkach. Ďakujem. To je 

všetko.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Teraz poprosím mikrofón pani Hlinová. Nech sa páči máte 3 minúty. 

Starosta: 

Pani Hlinová, nech sa páči.  

Pán Voltemar, prosím Vás, môžete umožniť pani Hlinovej aby vystúpila? 

Pani Hlinová, občan: 

Ja som Martina Hlinová, ja som obyvateľka Starého Mesta ale zároveň aj podnikám 

v Starom Meste a vediem 4 alebo 5 staromestských prevádzok.  

Ja by som chcela poslancov a poslankyne upozorniť, teda požiadať o to, aby sa ten návrh 

stiahol a ešte prerokoval a zobrali sa do úvahy vlastne návrhy aj pána Dostála, s ktorými sa 

stotožňuje aj Združenie kaviarnikov aj väčšina podnikateľov.  

Chcem apelovať na poslankyne a poslancov z dvoch dôvodov. Z dôvodov by som povedala 

zákonnosti. Lebo poslanci a poslankyne by mali pri svojej práci nielen, chápem legitimitu toho 

zámeru, že treba mať platné všeobecne záväzné nariadenie, ktoré chráni obyvateľov, chráni nočný 

pokoj ale ja si myslím, že toto všeobecne záväzné nariadenie nie je účinné. Nie je účinné. Vyženie 

vlastne hostí a návštevníkov z predčasne zavretých reštaurácií, buď o 22:00 hodine alebo o 24:00 

hodine do ulíc, čo spôsobí nekontrolovateľnú zábavu, špinu, grafiti. Pri práci mestskej polície 

a polície ako je doteraz, by to spôsobilo veľké problémy.  

A druhá vec je, že mestskí poslanci by mali nielen chrániť obyvateľov ale aj mestskú časť 

z pohľadu tej ekonomiky a turistického rozvoja. A dúfam, že bolo všetkým poslancom 

distribuovaný vlastne list aj stanovisko aj Bratislavskej turist.. organizácie cestovného ruchu, kde 

sa vyjadruje a poukazuje na negatívny vplyv tohto všeobecne záväzného nariadenia na celkový 

turistický rozvoj.  

Á, čo sa týka ešte zákonnosti. Tam sú určité technické podmienky stanovené a obmedzenia, 

ktoré nie sú v súlade so zákonnými normami. Tam všetci sme si už robili skúšky zvuku 

a nepriezvučnosti okien, kde je norma stanovená na 45 až 50 decibelov. A normu, ktorú stanovuje 

toto VZN, tak podľa mňa je tvorená nad rámec kompetencií mestskej časti.  

A v neposlednom rade ako obyvateľka, tiež ako obyvateľka, chcem upozorniť prítomných 

obyvateľov, že ja len vidím čo spôsobí uzavretie prevádzok napríklad na námestí SNP. Na 

námestí SNP po zavretí prevádzok v nejakých špeciálnych prípadoch sa z parku stáva, to je 

neporiadok, je to plné asociálnych skupín, mladých ľudí, ktorí tam konzumujú alkohol kričia 

a grafiti, pôsobia grafiti.  
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A mestskej polícií by som chcela teda povedať, že je možnosť! Je možnosť a účinne 

bojovať proti tomu, lebo na námestí SNP, to ja musím poďakovať aj mestským policajtom, aj 

štátnym policajtom.. 

Starosta: 

Poprosím ten limit 3-minutový dodržiavať! 

Pani Hlinová, občan: 

Áno! Ale v prípade, že je záujem, tak sa dá v súvislosti s mestskou políciou nejaký problém 

vyriešiť. Čiže tie problémové prevádzky si myslím, že je možné účinne vyriešiť aj bez takéhoto 

VZN, ktoré obmedzuje všetkých podnikateľov.  

Starosta: 

Ďakujem pani Hlinovej.  

Ďalší v poradí je pán Gális. Nech sa páči pán Gális. 

Pán Gális, občan: 

Dobrý deň.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Nech sa páči, môžete hovoriť! 

Pán Gális, občan: 

Môžem znova čas? Vážení starosta a poslanci a ostatní prítomní! Ako Staromešťan 

a zároveň podnikateľ nemám klapky na očiach a neorientujem sa iba na jednu stranu. 

Spripomienkovaný predkladaný návrh však pokladám za neprijateľný ani pre jednu zo strán.  

Poďme na fakty, ktoré boli vypracované spolu s 3 advokátskymi kanceláriami.  

§ 2 bod 3 písmeno k) je v rozpore s ustanovením 416 Slovenskej technickej normy 

734301. Pán Boháč je architekt a určite o tom vie.  

V § 4 bod 3 písmená a), b), c), bod 5 písmeno b), bod 7 písmená a), b), koná mestská 

časť nad rámec svojich kompetencií a v rozpore s § 3 zákona slovenskej Národnej rady                      

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

§ 4 bod 8 ako aj celkové kategorizovanie prevádzok je v rozpore s Ústavou Slovenskej 

republiky, ktorá zaručuje rovnoprávnosť.  

§ 4 bod 3 písmeno d), bod 5 písmeno b), bod 7 písmeno d) dokonca nabáda či núti 

prevádzkarov k páchaniu trestného činu. Nakoľko žijeme v právnom štáte kde základným 

zákonom je Ústava Slovenskej republiky a vlastníctvo je základným ústavným právom každého 
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občana, keď si raz niekto niečo kúpi stáva sa to jeho majetkom a prevádzkar ho nemôže ani 

okradnúť, ani mu brániť, aby si odniesol niečo, za čo zaplatil, so sebou.  

Je v platnosti zákaz užívania alkoholu na verejných priestranstvách a je na 

poriadkových zložkách, aby dohliadali na jeho dodržiavanie.  

Keď väčšina zatvorí, či už o 22:00 alebo o polnoci, už ani nepôjdu domov. Nebuďme 

naivní! Ale budú sa snažiť pokračovať v zábave v tých podnikoch, ktoré zostanú otvorené. Je 

logické, že kapacity budú nedostatočné a zábava sa presunie do ulíc Starého Mesta.  

Vážení poslanci, pokiaľ budete hlasovať za predkladaný návrh, dosiahnete len enormný 

nárast hluku a neporiadku v uliciach Starého Mesta, miliónové súdne spory, ktoré len veľmi ťažko 

bude môcť Staré Mesto vyhrať, ktoré môžu priviesť mestskú časť až k nútenej správe a podľa 

medializovaných informácií zrejme dopomôžete niektorej finančnej skupine dosiahnuť cieľ celej 

tejto maškarády, ktorým je presunúť zákazníkov tam, kde to oni potrebujú.  

Pre účely poslancov, pokiaľ by niekto chcel, tie body, tak kľudne to môžete tam dodať 

ktoré sú v rozpore. Ďakujem.  

Starosta: 

Ďakujem pánovi Gálisovi, poprosím pána Velega. Pán Veleg? Nech sa páči  máte 3 minúty. 

Pán Veleg, občan: 

Áno. Príjemný deň. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na tvorbe VZN.  

Pochopiteľne sme sa ohlásili onoho času u pána Boháča s tým, že by sme chceli na tvorbe 

VZN spolupracovať a vytvoriť si medzi nami vzťah nie protipólny, ale spoločný. Uhm, 

navrhovali sme mu potom, uhm, alebo respektíve predkladali návrh našej strany. Aké požiadavky 

by sme mali na vytvorenie VZN. Uhm, po tomto stretnutí, samozrejme, už neprišlo k žiadnemu 

stretnutiu. Iba k jednému, ktoré sme si vynútili 23.augusta a tam pán Boháč dokázal povedať 

jednu vec, že ´ďakujem vám, že ste prišli a predkladám vám, že sme sa dohodli na kompromise 

a 26.-ho bude zverejnené nové VZN navrhované. Čo kompromisom v žiadnom prípade 

nemôžeme označiť ani uvažovať o tom.  

Chcel by som sa ešte opýtať, prečo napríklad vo VZN sú prevádzky cez okienko, ktoré 

nemajú ani žiadny hluk, nemajú dokonca ani rádio, nerobia nič, prečo sú obmedzované časom, 

okrem iného čo nás tam ešte trápi.  

A potom sa chcem opýtať občanov či im nevadí to obrovské množstvo bezdomovcov, ktorí 

močia na steny. Omočené sú, a smradľavé rohy, na Baštovej, na Michalskej, žobrú tam a dokonca 

si niektorí ešte aj tykajú a vymieňajú názory s mestskými policajtmi miesto toho, aby ich 

odháňali. Ďakujem.  
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Starosta: 

Ďakujem pánovi Velegovi, nech sa páči pán Lencéš. 

Pán Lencéš, občan: 

Dobrý deň. Vážený pán starosta, vážení poslanci a vážení prítomní. Úvodom by som chcel 

povedať, že to čo vyplýva práve z tohto návrhu VZN je, že donúti zavrieť väčšinu prevádzok 

o 22:00 hodine večer, avšak umožní mať de facto nonstop reštauráciám a barom v hoteloch 

a kasínach, prípadne lodiam na nábreží Dunaja. Pre množstvo prevádzok tým pádom to bude mať 

likvidačné dôsledky, uhm, čo bude mať za následok najmä aj prepúšťanie veľkého množstva 

zamestnancov a podobne.  

Pôsobím ako advokát v súčasnosti najväčšej advokátskej kancelárii na Slovensku, preto sa 

trošku zameriam na tú právnu stránku VZN-ka. Chcel by som sa pripojiť samozrejme k tým 

výhradám, ktoré tu boli už odprezentované mojim predchádzajúcim kolegom.  

Je potrebné poukázať práve na § 6 odsek 1 Zákona o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že 

obec môže vydať len také nariadenie, ktoré nie je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky alebo 

zákonmi.  

Pokiaľ, zameriam sa v tejto súvislosti, keďže tu už bolo odprezentované niektoré body 

s ktorými, ktoré sú v rozpore práve s týmto zákonom, so zákonmi a Ústavou Slovenskej republiky 

tiež na otázku prevádzkovania hazardných hier, ktorá je v súčasnosti oproti minulým návrhom 

VZN upravená v tomto návrhu VZN.  

Vymedzenie pôsobnosti obci v rámci prevádzkovania hazardných hier sú upravené v §10 

Zákona o hazardných hrách. V žiadnom inom ustanovení Zákona o hazardných hrách nie je 

upravené splnomocňujúce ustanovenie, na základe ktorého by bola obec oprávnená regulovať čas 

prevádzkovania hazardných hier. Zákon o hazardných hrách je teda špeciálnym zákonom na 

úseku úpravy prevádzkovania hazardných hier na území Slovenskej republiky ako osobitnej 

formy podnikateľskej činnosti.  

Navrhované VZN je tiež v rozpore podľa právneho názoru našej advokátskej kancelárie ako 

aj iných advokátskych kancelárií s Ústavou Slovenskej republiky a to konkrétne článkom 35 

odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého, okrem iného,  má každý právo podnikať 

a vykonávať inú zárobkovú činnosť. Podľa odseku 2 tohto istého článku iba zákon môže 

ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností. Obec teda z tohto 

dôvodu nie je nijakým spôsobom, alebo respektíve mestská časť v tomto prípade, nie je nijakým 

spôsobom oprávnená, ani v nadväznosti na Zákon o obecnom zriadení, upraviť prostredníctvom 

VZN prevádzkovú dobu v prevádzkarňach v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, nakoľko by 

takýmto spôsobom porušila právne predpisy Slovenskej republiky. Rovnako je potrebné   
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podotknúť, že neoprávneným spôsobom, len dokončím, znevýhodňuje prevádzkovateľov kasín 

oproti prevádzkovateľom herní čo je diskriminujúce a na základe následného pokynu našich 

klientov budeme v tomto prípade iniciovať protest prokurátorovi a prípadne si aj uplatňovať 

náhradu škody súdnou cestou za ušlý zisk.  

Starosta: 

Ďakujem pekne pán Lencéš. Pán Vystavil, nech sa páči. 

Pán Vystavil, občan: 

Pekný deň prajem páni poslanci, pán starosta.  

Som majiteľom siete TOPGame, prevádzkujeme celoslovensky prevádzky s tým, že nám 

osobne veľmi záleží na tom, aby sme všade na prevádzkach mali ochranu, ktorá je tam nonstop. 

Nespoliehame sa na mestskú políciu, ale zabezpečujeme si to sami a viem garantovať za našu sieť 

a aj za asociáciu, že nám na tomto veľmi záleží. Máme ľudí v monitorovacích centrách 

a pochybujem, že niektoré prevádzky sú tak zabezpečené, ako sú naše. Čiže tam vieme dať 100 % 

garanciu.  

Pripadá mi trošku neférové, aby sme trpeli za tých, ktorí proste robia hluk a nevedia si 

spraviť poriadky. Keby v našom prípade boli problémy, že naši ochrankári si nevedia spraviť 

poriadky, verte tomu, že okamžite zakročíme a spravíme s nimi. A veľmi nás situácia mrzí. Záleží 

nám na pokoji občanov a chceme proste spolupracovať aj so starostami, s primátormi po celom 

Slovensku. Máme veľmi dobré vzťahy a aj na ZMOSe sme boli naposledy a sami sa snažíme 

o spoluprácu. Keby bol niekde problém, tak sa snažíme to riešiť. Preto Vás chcem poprosiť, aby 

ste zvážili svoje rozhodnutie a netrestajte nevinných. Ďakujem pekne. 

Starosta: 

Ďakujem pekne pánovi Vystavilovi a posledný vlastne z prihlásených občanov je pán 

Hederling. Nech sa páči. 

Pán Hederling, občan: 

Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci.  

Rokujete o tomto návrhu VZN v tomto roku, o otváracích hodinách, už druhý raz 

a medzitým už v Košiciach našli odvahu a prijali obdobné VZN. Rokujete ako demokraticky 

zvolení predstavitelia nás obyvateľov Starého Mesta. Mali by ste reprezentovať našu vôľu a túžbu 

po normálnom bývaní, pokojnom spánku, každodennej práci a rozumnej zábave. Nechceme 

zrušenie všetkých podnikov. Vždy tu nejaké boli v Starom Meste. Chceme len primeranú mieru.  

V posledných rokoch výrazne rastie počet pohostinských prevádzok. Skončili mnohé 

obchody, služby obyvateľom, ľudia sa odsťahovali. Sme zaplavení nočným životom, ibaže 

väčšina z nás musí ísť ráno do práce alebo sa chce iba prosto vyspať. My nemáme možnosti, ani 
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prostriedky na hlučnú kampaň, ktorá už dlhodobo beží na podporu pohostinských prevádzok. Ale 

my máme vás, ktorých sme si zvolili ako svojich zástupcov. Dokonca sme na podporu vášho 

stanoviska priniesli aj petíciu, kde je 156 podpisov tých najviac ohrozených, ktorých to najviac 

trápi, ktorí naozaj nemôžu vôbec spať. Dlho sme sa snažili spolupracovať a nájsť kompromis. Ten 

sa vždy rodí veľmi ťažko a obidve strany sú vždy nespokojné s kompromisom.  

Pozmeňujúci návrh, ktorý teraz zaznel je pre nás hlbokým sklamaním. Rozšírenie 

prevádzkových hodín do 05:00 hodiny ráno, pri nadzemných prevádzkach, ktoré nie sú 

v susedstve s bytmi, je neprijateľné.  

Splnenie technických opatrení je a bude vždy len iluzórne a v čase kontroly budú vždy 

v poriadku. Je veľmi jednoduché na diskotéke potom pridať zvuk a basy rozoznejú aj 5 budov 

okolo. Okrem toho ten hluk sa nezastaví na susednom dome a druhý, tretí v poradí s bytmi bude 

postihnutý? A netreba zabúdať ani na hlučných a odchádzajúcich hostí, a to sa týka najmä dvorov, 

ktoré opäť boli navrhnuté do 05:00 do rána v pozmeňovacom návrhu. Ten dvor to nesie ako 

rezonančná skriňa.  

Prijatím tohoto pozmeňujúceho návrhu nastane rozširovanie pohostinských prevádzok do 

05:00 hodiny. Naviac oproti tomu ako je to v súčasnosti. A toto nie je nijaký kompromis. To je 

nadbiehanie tlaku krčmárov a iných ovplyvnených médií. Tak rozširujete povesť Starého Mesta 

ako jednej veľkej krčmy otvorenej do rána keď všetky ostatné mestské časti prosím zatvárajú 

o 22:00 hodine! Nadránom budeme mať mesto ešte viac ovracané, omočené, plné rozbitého skla! 

Budeme ho mať plné vyrevujúcich, odchádzajúcich turistov a hostí týchto zariadení! A ráno 

potom prídu iné skupiny turistov vyzbrojených fotoaparátmi, kamerami, ktorí zhnusene 

prekračujú pozostatky po predchádzajúcej noci. Neviem o ktorých máme väčší záujem!  

Za obyvateľov sa prihováram za prijatie pôvodného návrhu ako akceptovateľného 

kompromisu. Ďakujem.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. To bolo posledné vystúpenie občanov, tým končím diskusiu a poprosím na 

záver teda, ak využije právo predkladateľ, o záverečné slovo. Nech sa páči. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Tak ja iba v zastúpení všetkých predkladateľov.. Neviem, no asi, asi je to taká zbytočná 

práca lebo naozaj tie stretnutia a tak ďalej, nechcem tu polemizovať či dva razy, tri razy. Určite 

som nepovedal Voltemar a partizáni. Som povedal pán Voltemar a ľudia okolo neho, nevedel som 

ktorí. Ale to nechcem hovoriť, nemám nejak v povahe, nemám v povahe ľudí urážať 

alebo podobne.  
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Isté je, že keďže sme my zbadali, že v podstate tie názory obyvateľov a podnikateľov nie sú 

priblížiteľné, boli paradoxne rozdielne, tak sme si zobrali iniciatívu do rúk, poslanci, ktorí sú 

vlastne volení vami. Takže v záverečnom slove asi toľko, že stále sa tu opakuje 22:00. Nikde 

nebolo 22:00, je to 24:00 a 90 % prevádzok spĺňa aj tak tie podmienky, ktoré sú tam definované. 

Tak ja, ja asi nerozumiem prečo... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Prosím? 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Nereaguj! 

Niekto iný v sále: 

Hovorte ďalej! 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Nereaguje? 

Viacerí: 

Nie! Nie! Hovor ďalej! 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ja? 

Niekto: 

Hovorte ďalej! 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre, no! Čiže, skrátka tie podmienky sú dneska už zrealizované takže o nejakom 

Bratislava–dedina a skapal pes a podobne absolútne nemôžeme predkladatelia súhlasiť.  

Hovoríme o 01:00 cez víkend alebo predvíkendové obdobie, čo je celkom slušný čas. Takže 

pokiaľ to, že ľudia majú možnosť isť ešte ďalej do nočných barov a tak ďalej, ktorým sme 

nepovedali koľko ich má byť. Povedalo sa jednoduché pravidlo, že majú byť v podzemí z tých 

dôvodov, ktorú tu zazneli. Aby proste neterorizovali hlukom obyvateľstvo a tak ďalej. Takže, ja 

nemám pocit, že je to reštriktívne.   

Či okienko má byť alebo nemá byť otvorené celú noc, sú na to tiež rozličné názory. Väčšina 

poslancov sa, predkladateľov, zhodla v tom, že tie okienka, okolo toho sa tvorí nejaký hluk ľudí, 

ktorí sa tam pristavujú, dorážajú, popíjajú a tak ďalej.  
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Takže sú to také fragmenty, čriepky, ktoré nie sú zaujímavé, ale hlavná podstata je v tom, že 

prevádzky mali byť otvorené 24:00 až 01:00. V kontexte Starého Mesta v Košiciach v poriadku, 

v kontexte Rakúska, Budapešti tiež v poriadku, tak ja neviem.  

Akože keď chceme mať otvorené veci do 05:00 hodiny a nechať to na autoregulačné 

procesy ľudí a návštevníkov, keď sa tak poslanci rozhodnú, v poriadku. My nie sme tu ani 

žandári, ani predpisovatelia. Pokiaľ vôľa bude takáto, tak vôľa poslancov sa naplní  a tak sa stane. 

My sme mali pocit, že chceme urobiť jeden vyvážený dokument, ktorý by proste vyhovoval aj 

obyvateľom aj prevádzkarom. Keď to tak nie je, tak neostáva nič iné aby sme sa prejavili 

v hlasovaní. Ďakujem pekne.   

Starosta: 

Ďakujem pekne. Takže to boli záverečné slová predkladateľa. Rozhoduje Miestne 

zastupiteľstvo, hlasujú poslanci.  

Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Dostali sme pozmeňujúce návrhy od pána poslanca Ondreja Dostála. Ideme o nich hlasovať 

jednotlivo.  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Pozmeňujúci návrh č.1: Čas predaja v obchode v § 3 sa slová „od 06:00 do 22:00 hodín“ 

nahrádzajú slovami „od 0:00 do 24 hod.“ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa a hlasujte.  

Poprosím poslancov, ktorí nie sú prítomní v sále a chcú hlasovať, nech sa páči poďte 

hlasovať! 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne.  

Konštatujem, za tento návrh pána poslanca Dostála hlasovalo 5 poslancov, 3 boli proti, 

zdržali sa 12.  

Nech sa páči ďalší návrh pána poslanca Dostála. 
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Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Jednotná prevádzková doba pre pohostinské služby. V § 4 odsek 2 a v §4 odsek 6 sa slová 

„v dňoch nedeľa až štvrtok od 22:00 do 24:00 hod a v dňoch piatok a sobota od 22:00 do 01:00 

hod nasledujúceho dňa“ nahrádzajú slovami „v dňoch pondelok až nedeľa od 22:00 do 5:00 hod 

nasledujúceho dňa“. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte, prosím, o druhom návrhu pána poslanca Dostála. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za tento návrh pána poslanca Dostala hlasovali 4 poslanci, proti boli 5, 

zdržali sa 11.  

Nech sa páči ďalší návrh. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Požiadavky na zádverie. V § 4 odsek 3 písmeno c) a v § 4 odsek 7 písmeno c) sa slová 

„ktoré musí spĺňať Index nepriezvučnosti RV najmenej 35 decibelov, čo podnikateľ preukazuje 

dokladom o splnení Indexu nepriezvučnosti alebo protokolom odborne spôsobilej osoby“ 

nahrádzajú slovami „čo podnikateľ preukazuje fotodokumentáciou“. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte o návrhu pána poslanca Dostála. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za tento návrh pána poslanca Dostála hlasovali 3 poslanci, proti boli 4, 13 

sa zdržali.  

Ďakujem pekne, ďalší návrh. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Vynášanie jedál a nápojov za účelom ich konzumácie doma. V § 4 odsek 3 písmeno d),                     

v § 4 odsek 5 písmeno b), v § 5 odsek 5 písmeno d), v §5 odsek 6 písmeno c) a v § 5 odsek 11 sa 
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za slová „exteriérového sedenia“ dopĺňajú slová „a vynášania nápojov a jedál za účelom ich 

konzumácie mimo verejných priestorov“. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím o ďalšom návrhu pána poslanca Dostála. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za návrh hlasovalo 12 poslancov, proti boli 2, zdržali sa 6. Konštatujem, že tento návrh bol 

schválený. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Nie, nemusí byť.  

Prosím ďalší pozmeňujúci návrh pána poslanca Dostála. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Jednotná prevádzková doba pre pohostinské služby–dvor. V § 4 sa vypúšťa odsek 8. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za tento návrh pána poslanca Dostála hlasovali 4 poslanci, proti boli 4 a 11 

sa zdržali.  

Ďalší návrh. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Predaj cez okienko. V §4 sa v odseku 11 slová „ od 6:00 hod“ nahrádzajú slovami „od 0:00 

hod“. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 
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Starosta: 

A hlasujte o tomto návrhu pána poslanca Dostála. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za tento návrh hlasovalo 5 poslancov, proti boli 3, 11 sa zdržali.  

Ďalší návrh. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ostatné služby. V § 4 odsek 12 písmeno b) sa slová „od 08:00 do 22:00 hod“ nahrádzajú 

slovami „od 0:00 do 24:00 hod“. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte o  návrhu pána poslanca Dostála. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za tento návrh pána poslanca Dostála hlasovali 4 poslanci, 7 boli proti, 9 sa 

zdržali.  

Ešte máme nejaký?  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Áno, ešte dva. 

Starosta: 

Takže. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Lehota na ohlásenie prevádzkovej doby. V § 5 odsek 1 sa slová „najmenej 30 dní“ 

nahrádzajú slovami „najmenej 5 pracovných dní“. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte o  návrhu pána poslanca Dostála. 

/Hlasovanie/ 
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Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za tento návrh pána poslanca Dostála hlasovali 7 poslanci, 

nikto nebol proti, zdržali sa 12.  

Ďalší návrh. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Dvojnásobné porušenie zákazu vynášania – časové obmedzenie. V § 5 odsek 5 písmeno d) 

sa na konci vkladajú slová „v priebehu doby 3 mesiacov“. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte o tomto návrhu pána poslanca Dostála. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za tento návrh pána poslanca Dostála hlasovali 8 poslanci 

a zdržali sa 12.  

Ďalší návrh. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Posledný pozmeňovací návrh. Prvé obmedzenie osobitnej prevádzkovej doby – 3 mesiace. 

V § 5 odsek 5 v poslednej vete a v § 5 odsek 6 uvádzacej vete sa slová „6 mesiacov“ nahrádzajú 

slovami „3 mesiacov“. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte o tomto poslednom návrhu pána poslanca Dostála. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za tento návrh pána poslanca Dostála hlasovalo 9 poslancov, proti boli 2, 9 sa zdržali. 

Nejaké ďalšie pozmeňujúce návrhy? 

Starosta: 

Bol schválený jeden pozmeňujúci návrh.  

Vieme o čom hlasujte. Takže teraz je tu návrh na hlasovanie ako celku s tým schváleným.  

Takže poprosím návrhovú komisiu.. Nech sa páči. 
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Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schvaľuje všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .... z roku 2016 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou 

od 10. októbra 2016. 

Starosta: 

Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 13 poslancov, proti boli 2, zdržali sa 6. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia nebol schválený. 

Niekto: 

Áále čo? 

Starosta: 

Ďakujem pekne. 

Niekto iný: 

Tri pätiny! 

Starosta: 

Prosím, ideme k bodu č.2. Bod č.2. 

Viacerí: 

(Živá diskusia v sieni o počte hlasov potrebných na schválenie návrhu VZN. Zaznievajú slová 

ako: „ale prítomných!“; „Nebol! Nebol!“; „prítomných“; „Ale teraz zo všetkých“; „Trojpätinová 

všetkých!“; „Zle vám to ukazuje to zariadenie“ ...) 

Starosta: 

Kde je Hahnová! Pani doktorka Hahnová? 

Starosta: 

Paulínka poprosím, zohnať pani doktorku Hahnovú! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Opravujem. Konštatujem, že návrh všeobecne záväzného nariadenia bol 

schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov! Ďakujem pekne!  
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Starosta: 

Otváram bod č. 2. 

 

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

.../2016, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Brnianska ul. č.47, 811 04 Bratislava. 

 

Starosta: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, ktorým sa 

zriaďuje Materská škola Brnianska ulica č.47. Poprosím pani vedúcu oddelenia školstva o úvodné 

slovo. 

Niekto: 

(nie je rozumieť) či bol alebo nebol! Môžete sa hanbiť! Hanbite sa!  

Starosta: 

Poprosím nech sa páči pani.. 

(živá diskusia v sieni, „dve tretiny prítomných?“ ) 

Mgr. Vasilová, vedúca oddelenia školstva: 

Vážený pán starosta,.. 

Starosta: 

Ďakujem pekne! 

Mgr. Vasilová, vedúca oddelenia školstva: 

..vážené pani poslankyne, páni poslanci. 

Starosta: 

Poprosím asi počkáme chvíľočku kým sa... 

Mgr. Vasilová, vedúca oddelenia školstva: 

utíšia.. 

Starosta: 

..utíši Staromestská sieň.. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, takže nech sa páči. 

Mgr. Vasilová, vedúca oddelenia školstva: 

Takže ešte raz. Dobrý deň. Vážený pán starosta, panie poslankyne, páni poslanci. Ideme 

z reštaurácie do škôlky. Predkladáme vám návrh na všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa 

zriaďuje Materská škola Brnianska na Brnianskej ulici č. 47. Mestská časť v súlade so Zákonom 

č.596 o štátnej správe s školstve a školskej samospráve zriaďuje školy všeobecne záväzným 



47 
 

nariadením. Mestská časť na základe dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky získala dotáciu na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, 

výstavby a rekonštrukcie v roku 2015, konkrétne na polyfunkčnú budovu na Brnianskej 47, kde 

po úpravách a rekonštrukčných prácach plánujeme otvoriť materskú školu, ktorá nebude 

právnickou osobou zatiaľ. A vlastne toto všeobecne záväzné nariadenie by malo byť podkladom 

pre Ministerstvo školstva k tomu, aby zaradilo materskú školu na Brnianskej ulici do siete škôl 

a školských zariadení. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne za úvodné slovo a otváram diskusiu k tomuto ďalšiemu nášmu všeobecne 

záväznému nariadeniu. Nech sa páči. Pani poslankyne, páni poslanci.  

Pokiaľ diskusia nie je, tak končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia 

k bodu č. 2. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka: 

Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh a tak budeme hlasovať o pôvodom 

návrhu. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Takže nech sa páči, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prijatý 

jednomyseľne všetkými prítomnými 17 poslancami a poslankyňami. Ďakujem pekne. Otváram 

bod č. 3. 

 

3. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1.polrok 2016 

 

Starosta: 

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1.polrok 2016. Nech sa 

páči, poprosím pána inžiniera Šutaru o úvodné slovo. 
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Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného: 

Ďakujem za slovo pán starosta. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, na dnešné rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva predkladáme správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto za 1.polrok 2016.  

Ako môžete vidieť v priloženom materiáli, plnenie príjmov bežného rozpočtu je na úrovni 

55,34 %. Toto vyššie plnenie príjmov je spôsobené najmä započítaním nerozpočtovaného daru od 

spoločnosti Transpetrol, a.s. a taktiež niektorých účelových dotácií, ktoré boli poskytnuté v plnej 

výške a taktiež lepším výberom niektorých príjmových položiek rozpočtu.  

Čo sa týka výdavkov bežného rozpočtu, tie sú na úrovni 45 % plánovaných výdavkov 

bežného rozpočtu. Niektoré programy v bežnom rozpočte sú prekročené a to z dôvodu, že tieto 

výdavky sú lokál.., uhm, sezónneho charakteru a taktiež sa tam prejavuje, že niektoré z týchto 

výdavkov sú buď jednorazové ako napríklad zimná údržba alebo taktiež sa tam prejavuje už aj ten 

dar od spoločnosti Transpetrol, ktorý je ale iba možno na úrovni 200.000 € a počítaný vo 

výdavkoch. Preto je tam prekročený napríklad v prvku 3.1.1. Výstavba, opravy a rekonštrukcie 

ciest.  

Rizikovými položkami na strane príjmov sa zatiaľ ukazujú hlavne v daňovej časti, podiel na 

Dani z nehnuteľnosti, ale tam očakávame vyšší príjem v 2.polroku 2016 ako každoročne. Taktiež 

vývoj kreditných úrokov nakoľko úrokové miery v bankách sú na veľmi nízkych úrovniach a nie 

je možné naplniť úroveň očakávaných príjmov minulého roku. A taktiež vratky za služby a príjmy 

z prenájmu stánkov.  

Ako som už spomínal, výdavková strana rozpočtu je vlastne, niektoré položky sú 

prečerpané, teda Výstavba, opravy, rekonštrukcie ciest, Verejná zeleň a taktiež Príležitostné trhy. 

Keďže išlo o sezónne výdavky, ktoré boli prenesené z roku 2015 do roku 2016 kedy boli hradené.  

Čo sa týka kapitálového rozpočtu, ten je v plnení na úrovni 54 %. Je tam vyšší príjem 

z predaja majetku, ktorý bol buď schvaľovaný miestnym zastupiteľstvom alebo príjem z predaja, 

ktoré odsúhlasovalo Mestské zastupiteľstvo.  

A čo sa týka výdavkovej strany rozpočtu, je tam nižšie plnenie oproti plánovaným akciám 

nakoľko väčšina týchto investičných akcií buď dobiehala v priebehu leta alebo je plánované jej 

dokončenie na konci tohto roka.  

Čo sa týka finančných operácií, sa tam zapájali vlastne prevod prostriedkov z minulých 

rokov a ešte sa tam výraznejšie prejaví prevod prostriedkov z fondov, ktoré boli zapojené do 

príjmovej strany rozpočtu teda na výdavky bežného alebo kapitálového rozpočtu.  

To vyššie plnenie kapitálového rozpočtu je potom v nasledujúcom bode, zmena, šiesta 

zmena rozpočtu už aktualizované.  
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Takže pokiaľ sú nejaké otázky k plneniu tohto rozpočtu, tak...vysvetlím v prípadnej 

diskusii. Ďakujem. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Diskusný príspevok pán Borguľa. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Ďakujem za slovo. Ja chcem otvoriť jednu tému, ktorá nesúvisí úplne s prerokovaným 

bodom, ale významne súvisí s rozpočtom.  

Keď som o parkovacej politike rozprával ako o téme č.1 tohto volebného obdobia, tak do 

prvej trojky patrí zavedenie tzv. developerského poplatku. A v novembri sa na Mestskom 

zastupiteľstve bude prijímať developerský poplatok. Pre tých, ktorí to nevedia tak za každý meter 

novopostavenej plochy nadzemnej sa bude platiť od tuším 15 do 35  euro. To znamená pri 1.000 

metrovej budove to môže byť 35.000 €. Proste budú sa platiť veľké peniaze! ´Konečne!´ treba 

povedať, lebo keď developeri niečo vybudujú tak to zaťaží významne infraštruktúru.  

A teraz sa otvára o tomto diskusia na meste. Tá diskusia sa vedie v niekoľkých rovinách.  

Tá prvá rovina je taká, či to má celé, sproste povedané, „zhrabnúť“ mesto tie peniaze alebo 

či sa mesto má rozdeliť s mestskými časťami. Druhá rovina je, že keď už by sa mesto delilo 

s mestskými časťami, že či sa má deliť len s mestskou časťou tou, kde ten developerský poplatok 

sa vybral to znamená keď sa vo Vajnoroch postaví nejaká hala, tak časť si zoberie mesto a časť si 

zoberú Vajnory. Staré Mesto by z toho nemalo nič. A tretia rovina je teda, že či sa to má 

prerozdeľovať rovnomerne medzi mestské časti.  

Ja mám na to svoj názor, ale ja si myslím, že toto zastupiteľstvo by malo o tejto téme 

podiskutovať a mali by sme zaujať nejaké stanovisko ešte predtým ako nám príde všeobecne 

záväzné nariadenie, lebo to nám príde, ku ktorému budeme vedieť zaujať stanovisko. Ja si 

myslím, že by bolo veľmi vhodné keby sme urobili, pán starosta, nejaké sedenie, vydiskutovali si 

právnu rovinu toho zákona, že čo vlastne môžeme, čo chceme, či môžme kategorizovať budovy, 

nemôžme kategorizovať budovy a tak ďalej, a následne dali požiadavku na Mestské 

zastupiteľstvo, ako kolektív ako celok, že teda Staré Mesto, staromestské zastupiteľstvo žiada 

toto. Oponovať mi teraz môžete, že poviete, že však ´príde sem to VZNko, ku ktorému sa 

môžeme vyjadrovať´. Lenže, žiaľ prax ukázala, že keď to VZNko sem príde tak moc tie naše 

pripomienky akceptované nie sú. A preto by možno bolo lepšie byť trošku aktívnejší a byť trošku 

ofenzívni a prísť s vlastnou požiadavkou, že ´Vážení, tak Staré Mesto hovorí, že si to želáme 

takto, takto, takto´. Oveľa ľahšie sa potom zmeny v tom VZNku budú presadzovať v Mestskom 

zastupiteľstve. A v podstate môžeme to celé urobiť tak dvojkolovo a vyjednať pre túto mestskú 

časť oveľa viacej. Ďakujem pekne. 



50 
 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Musím pána poslanca napomenúť, že toto nesúviselo s prerokovaným 

bodom rokovania. Hovoríme o rozpočte za 1.polrok, takže...  

Ale áno, ďakujem pekne, v bode Rôzne určite budem informovať. Budem informovať o tom 

aká je pozícia starostov mestských častí a určite samozrejme by bolo dobré, aby sme poznali aj 

stanovisko Miestneho zastupiteľstva. Takže v bode Rôzne určite sa k tomu vrátime.  

Ale poprosím nehovorme teraz o poplatku za rozvoj, hovorme o návrhu, o správe o plnení 

rozpočtu za 1.polrok, aby sme naozaj nestrácali čas. Do obeda máme pol hodinu a veľa vecí tu 

musíme stihnúť. Ďakujem.  

Pani Černá, faktická poznámka. 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

Ja sa priznám, Martin, že si asi nepostrehol, že to sa nebude vzťahovať len na 

novopostavené budovy ale aj na zatepľovanie... 

Starosta: 

Nie! Nie! Zatepľovanie nie! 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

..a toho bude v Starom Meste dosť! 

Starosta: 

     To je omyl! To je omyl a šíria to neviem kto, ale nie je to pravda. Zatepľovanie nie. 

Tam je len tam, kde sa len rozširuje podlahová plocha. Ale hovorím, nediskutujme o tejto veci, 

pán poslanec Borguľa k bodu č.3! 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

Ďakujem. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

    Pán starosta, keďže je faktická, tak faktická na Teba ako na diskutéra.  

Čiže toto sú presne tie problémy, že nevieme. Budú to platiť nemocnice, školy ten 

developerský poplatok alebo len developeri?! Budú to platiť stavitelia školiek? Bude sa platiť za 

zatepľovanie a tak ďalej?  

Čiže možno by bola naozaj dobrá nejaká diskusná skupina kde by sme si to vydiskutovali, 

ale hlavne otázka je: Má Staré Mesto vôbec, lebo Ty si povedal, že je stanovisko starostov! 

A teraz otázka. Je to stanovisko pre nás vyhovujúce?! My sme stabilizované územie. Na území 

Starého Mesta sa už toho až tak veľa nepostaví. Ale možno sa postaví veľa v Devínskej, možno sa 

postavia ohromné plochy vo Vajnoroch, teda v Devínskej garantovane sa postavia obrovské 

plochy, vo Vajnoroch. Bolo by možno fajn mať podiel aj na tých peniazoch, ktoré sa tam 
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vyzbierajú a nespoliehať sa len na tie peniaze, ktoré sa vyzbierajú na mestskej časti, lebo môže sa 

nám veľmi jednoducho stať, že „utreme nos“! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú  ďalšie diskusné príspevky, končím diskusiu a poprosím 

o návrh uznesenia návrhovú komisiu. Bod č. 3. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Áno, ďakujem. Keďže návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňovací návrh, hlasujeme 

o návrhu uznesenia tak, ako ho máte predložené. 

 Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa, dámy a páni. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovali všetci poslanci a návrh, teda správa bola... 

schválená. 19 za, proti, uhm, 1 nehlasoval. Bod č. 4. 

 

4. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti  a zmenu mimorozpočtových 

fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 

 

Starosta: 

Nech sa páči. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti. Poprosím o úvodné slovo 

pána Šutaru.  Nech sa páči. 

Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného: 

Či mi to funguje.. uhm, ďakujem. K tomuto materiálu ste dostali zmenu v bode 1 a taktiež 

zmenu dôvodovej správy. Potom postupne prejdem k tejto zmene.  

Predkladáme na rokovanie tohto Miestneho zastupiteľstva šiestu zmenu, ktorá vlastne 

reaguje na nejaký vývoj počas, od poslednej zmeny rozpočtu a vlastne odzrkadľuje nejaké 

výdavky, ktoré sa neočakávane vyskytli počas letných prázdnin alebo koncom školského roka.  

A ideologicky je to vlastne tak, že navyšujeme objem finančných prostriedkov alebo 

aktualizujeme stav príjmu z predaja majetku na úroveň 220 000 €. Keďže už po 31.8. nemôžme 

zapájať fondy, teda Rezervný fond alebo Fond rozvoja bývania na kapitálové výdavky alebo 

nejaké iné výdavky, ktoré neočakávane vzniknú, tak je tam možnosť iba na havarijné stavy alebo 
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iné skutočnosti, ktoré sa vyskytnú počas tohto obdobia. Tak sme sa vlastne rozhodli, že použitie 

Rezervného fondu sa zníži na Opravy a rekonštrukcie komunikácie o 200 000 € a tieto peňažné 

prostriedky sa vlastne zapoja do príjmov bežného rozpočtu buď na opravy alebo na odstránenie 

havarijných stavov. Keďže zákon nám umožňuje navýšiť iba na havárie, tak je tam navýšenie 

použitia Rezervného fondu o 115 000 €. Teda do bežného rozpočtu presúvame sumu 200 000 € 

z Rezervného fondu a 115 000 € navýšenie použitie Rezervného fondu.  

Čo sa týka jednotlivých zmien, len v krátkosti.  

Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém, tam presúvame sumu 13 700 € 

z Materiálového zabezpečenia administratívy na Obstaranie novej webovej stránky mestskej časti. 

Taktiež z Materiálového zabezpečenia administratívy presúvame sumu 2 000 € na financovanie 

plánovanej dotácie v oblasti školstva na podporu chlapčenskej futbalovej akadémie Lafranconi 

FTVŠ.  

Ďalšia zmena je vlastne, v bežnom rozpočte navyšujeme objem finančných prostriedkov na 

opravy komunikácií o 50 000 € z dôvodu zvýšených požiadaviek čo sa týka opravy komunikácií.  

V rámci podprogramu 4.1.4.2 Odpadové hospodárstvo – Verejná zeleň na základe 

minuloročného čerpania v týchto programoch bol nastavený nejako rozpočet, lenže ten 

neodzrkadľoval skutočnosť, že tie požiadavky na odpadové hospodárstvo, teda na čistotu, sú 

vyššie, tak presúvame sumu 69 000 € medzi týmito dvoma podprogramami, z Verejnej zelene do 

Odpadového hospodárstva.  

Na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov navyšujeme o sumu 90 000 € na opravy 

bytov a nebytov v správe mestskej časti.  

Ostatné výdavky školstva navyšujeme o 135 000 € jednak na opravy škôl a školských 

zariadení a taktiež sumu 115 000 €, ktorá sa delí pre oblasť školstva vo výške 90 000 €. Teda 

o 135 000 € navyšujeme ostatné výdavky školstva.  

Medzi Dennými centrami a Sociálna pomoc občanov presúvame sumu 510 € z dôvodu 

potreby dofinancovania niektorých činností v denných centrách.  

A v detských jasliach navyšujeme rozpočet o 40 000 € na odstránenie havarijného stavu 

v Detských jasliach Čajakovského.  

Čo sa týka výdavkov kapitálového rozpočtu, tam navrhujeme navýšiť program 1.5 

Informačno-technologický systém o 8 000 € na nákup nových kopírovacích multifunkčných 

zariadení nakoľko mestská časť má v prenájme nejaké zariadenia; tak tento prenájom by bol 

drahší ako jednorazové obstaranie jedného tohto zariadenia.  

Služby verejného poriadku navrhujeme navýšiť o 10 000 € na obstaranie kamerového 

systému a výsuvného stĺpika na Židovskej ulici.  
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Výstavbu, opravu a rekonštrukciu ciest navrhujeme navýšiť o 66 000 € na zvýšené výdavky 

spojené s rekonštrukciou komunikácie najmä dofinancovanie rekonštrukcie Moskovskej ulice.  

V podprograme 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia znižujeme tento rozpočet 

vlastne na 0 €, o 87 000 €, nakoľko neplánujeme v tomto roku riešiť tú druhú etapu rekonštrukcie 

kotolne a vykurovania v Zichyho paláci.  

A v podprograme 7.5 Ostatné výdavky školstva tam navrhujeme navýšiť tieto výdavky o          

 23 000 € nakoľko jedna z činností, ktorá mala byť realizovaná do konca roku 2015 nám prešla do 

roku 2016 a potrebujeme dofinancovať vlastne tieto. Uhm, keď sme pripravovali rozpočet 

očakávali sme, že tieto peňažné prostriedky budú použité v tomto čase a dofinancovanie o            

23 000 € a zvýšenie príjmových finančných operácií o 115 000 € použitie z Rezervného fondu 

práve na odstránenie havarijných stavov. V zmene plánov fondov je len zachytený, tá úprava 

a zmena použitia týchto finančných prostriedkov. A jediné navýšenie vlastne v použití fondov je 

na odstránenie havarijných stavov. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu nech sa páči.  

Končím diskusiu a  poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. 

Starosta: 

K bodu č. 4. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Áno, ja to sledujem! Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schvaľuje 

uznesenie tak, ako ho máte predložené. 

 Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím, keďže to uznesenie je naozaj dlhé a plné čísel, takže...  

Poprosím prezentujte sa, dámy a páni. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený jednomyseľne. Za 

hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Bod č. 5. 
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5. Zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na čerpanie úveru na rekonštrukcie 

komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 

Starosta: 

Zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na čerpanie úveru na rekonštrukciu 

komunikácií v správe mestskej časti. Poprosím pána Šutaru, nech sa páči, o úvodné slovo. 

Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného: 

Ďakujem za slovo. Na dnešné rokovanie predkladáme zámer mestskej časti na čerpanie 

úveru ako spomínal pán starosta. V tomto materiáli je vlastne v dôvodovej správe nejaké stručné 

odôvodnenie prečo mestská časť chce pristúpiť k čerpaniu tohto úveru.  

Mestská časť, ako vidíte v tej dôvodovej správe, má v správe viac ako 64,5 km komunikácií, 

chodníkov a iných verejných priestranstiev a nakoľko zdrojové možnosti rozpočtu nepostačujú na 

nejaké výraznejšie rekonštrukcie týchto komunikácií jednorazového charakteru, tak na základe 

predpokladaného vyššieho príjmu z podielu z dane z nehnuteľnosti, ktorá sa očakáva vo výške pre 

mes.., vlastne pre mesto vo výške 7,9 milióna €, čo predstavuje pre mestské časti 3,8 milióna €. 

A pri našom podiele z týchto podielových daní na úrovni 10,74 je to nejakých 420 000 €, ktoré by 

sme mali dostať viac do rozpočtu. Keďže mestská časť chce zrekonštruovať väčší objem týchto 

komunikácií a z tohto zvýšeného príjmu by sa dalo vlastne len do úrovne, alebo do výšky tých 

400.000 plus nejaké finančné zdroje, ktoré by sme našli buď v našich fondoch alebo v iných 

príjmoch mestskej časti. Chce pristúpiť vlastne v priebehu nasledujúcich 2 rokov k čerpaniu tohto 

úveru vo výške 4 milióny eur.  

Táto suma je vlastne len takým odrazovým mostíkom alebo sumou, ktorá by bola únosná 

pre zadĺženosť mestskej časti, ktorá bude na základe Zákona o rozpočtových pravidlách na úrovni 

21,32 % keby sa načerpal celý tento úver v plnej výške.  

A taktiež v priloženom materiáli môžete vidieť, že aké objemy finančných prostriedkov 

mestská časť vynakladá či už na opravy alebo rekonštrukcie komunikácií, ktoré má v správe. 

V tomto poslednom roku, 2016, napríklad nie je tam ešte zahrnutá oprava a rekonštrukcia 

komunikácie od spoločnosti Transpetrol, ktorá bola na úrovni cez 500 000 €. Takže je to, sme na 

úrovni skoro 1.6 milióna euro, aj po tejto navrhovanej zmene rozpočtu.  

Čo sa týka ďalej úrokovej miery, ako môžete vidieť v priložených tabuľkách, tak nie je tam 

uvedený zdroj ale zdroj je Národná banka Slovenska. Pri poskytovaní nových úverov výrazne 

tieto úrokové miery klesajú. Taktiež je to vidno z indikatívnych ponúk, ktoré nám poskytli 

oslovené banky, ktoré mali záujem predložiť túto ponuku a je to pre nich zaujímavý produkt ako 

vlastne podporiť rozvoj a rozhýbanie ekonomiky.  
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Taktiež je tu na uváženie, že akým štýlom mestská časť bude chcieť riešiť tú úrokovú 

mieru. Že či tam bude fixná úroková miera alebo EVRIPOR plus nejaká fixná provízia za tento 

úver.  

Taktiež je tam možnosť splácania, či bude úver splácaný okamžite po jeho načerpaní alebo 

bude tam nejaké prechodné obdobie, kedy sa začne splácať.  

V podstate to už je na vytvorenie nejakej komisie, ktoré je vlastne uvádzané v návrhu 

uznesenia, že vytvoriť nejakú odbornú komisiu, ktorá by sa mohla zúčastniť toho procesu 

samotného. Buď jednania s bankami alebo nastavenie presných parametrov, ktoré majú byť 

predmetom tej úverovej zmluvy, ktorá bude schvaľovaná, nakoľko tento zámer nie je ešte 

samotná úverová zmluva, ktorá pôjde na rokovanie Miestneho zastupiteľstva.  

Aj po stretnutí s pánom miestnym kontrolórom sme sa zhodli, že nie je ešte potrebné nejaké 

záväzné stanovisko pána kontrolóra nakoľko toto ide iba o zámer a pri schvaľovaní samotnej 

úverovej zmluvy bude sa vlastne vyjadrovať aj z jeho zákonných povinností, čo sa týka Zákona 

o rozpočtových pravidlách kde má vlastne informovať buď Ministerstvo financií v prípade na 

úverovej zaťaženosti, ktorá bude nad úroveň 60 % alebo iných skutočností, ktoré mu vyplývajú 

z tohto zákona. To je asi v skratke. Ďakujem. 

Starosta: 

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

Poslanec Ing. Borguľa: 

Ďakujem pekne. Ja veľmi uvedený materiál vítam, špeciálne teda v tejto situácii na 

bankovom trhu aká je, kedy naozaj za minimá sa dajú požičať peniaze.  

Konečne je tu jeden starosta, ktorý vyslyšal požiadavky nielen obyvateľov Starého Mesta 

ale vlastne celej Bratislavy a mnohých návštevníkov našej mestskej časti, že teda komunikácie 

máme v katastrofálnom stave. Konečne je tu starosta, ktorý zrátal, že to bude trvať, oprava, tuším 

si uviedol Rado, 58 rokov. My keď sme to námestie rátali, tak mestské komunikácie pri tých 

peniazoch čo mesto má, to bude trvať 2200 rokov. Tak v tomto smere je to ešte ako Staré Mesto 

celkom fajn na tom. A konečne je tu hlavne jeden starosta, ktorý zrátal to, že suma dlhovej služby 

sa nebude líšiť, ak vôbec sa bude líšiť, od sumy, ktorú budeme dávať, ktorú dávame za údržbu 

komunikácií alebo za údržbu rozbitých komunikácií. Čiže v podstate nákladovo to Staré Mesto 

ostane na jednej úrovni! Akurát s jedným veľmi podstatným rozdielom: my budeme jazdiť po 

nových cestách! A to si myslím, že všetci Bratislavčania, všetci Staromešťania výnimočne ocenia.  

Špeciálne keď je tu ešte možnosť, že z developerského poplatku nám prídu peniaze, keď 

dostaneme peniaze zo zvýšenej dane z nehnuteľnosti, kde teda presný zoznam nám primátor 

napísal, že čo nám zrekonštruuje. Tak ja si myslím, že toto môže byť, a my všetci v tomto 
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zastupiteľstve môžeme byť, príkladom dobrého fungovania jedného zastupiteľstva a ten výsledok 

po 4 rokoch tohto fungovania môže byť ukážkový. Čiže ja tento zámer veľmi vítam, ďakujem pán 

starosta. 

Starosta: 

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

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ja naviažem trošku inou rétorikou na Martina Borguľu, že nejdem cez tú ekonomiku ale cez 

nejaké také pôsobenie na obyvateľov a vôbec na.. ako.. hm, treba pochopiť, že tieto komunikácie 

to nie je čierny asfalt a sivý betón. V podstate my máme komunikácie 3. a 4. triedy. Tretie a štvrté 

triedy veľmi často sú pešími komunikáciami a sú veľmi blízko obyvateľom. Dennodenne sa 

s nimi stýkajú, niekedy aj potkýnajú sa na nich, čo nás neteší.  A vlastne je to, tento zámer bude 

vlastne riešiť to, že tieto peniaze a naše reálne skutky sa dostanú veľmi blízko k našim voličom.  

To znamená, že boli tu nejaké názory, že či neurobiť nejakú centralizovanú investíciu typu 

hokejový štadión, plaváreň a podobne. To je taká centralizovaná záležitosť, ktorá možno že by, 

keď opomenieme, že či to vieme niekde umiestniť alebo nevieme z nedostatku pozemkov, tak si, 

aj keby sme mali také miesto, tak by som určite zahlasoval radšej za takého decentralizované 

opatrenie, ktoré pomôže v rozličných štvrtiach jednotlivých poslancov vniesť nejaký nový počin, 

ktorý ľudia ocenia. To znamená, že naozaj tu nepôjde o cestu. Tu pôjde niekde o ležiaceho 

policajta, tam pôjde niekde o zámkovú dlažbu, tam pôjde niekde o lavičky, tam pôjde o zeleň, 

o nejaké nové koše. Čiže vylepší sa tá infraštruktúra a pre veľmi veľa obyvateľov nášho Starého 

Mesta. Proste práve toto je niečo s čím sa denne stýkajú, potýkajú, a niektorí tí obyvatelia aj celé 

mesiace nejdú do centra mesta, takže naopak si myslím, oproti možno názorom, ktoré neskôr 

zaznejú, že toto je veľmi správne orientovaná investícia. To je všetko, ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ja by som, ak môžem, dovolil by som si len doplniť jednu vec a to, že toto 

je len zámer. S tým, že samozrejme, potom ako ja som, sme o tom hovorili na finančnej komisii, 

poslanci, ktorí budú mať záujem v spolupráci vlastne s odbornými referentmi z oddelenia 

finančného, by vytvorili skupinu, ktorá by rokovala s jednotlivými bankami, ktoré poskytujú 

najvýhodnejšie úrokové alebo úverové podmienky. S tým, že by malo ísť o rámcový úver, pričom 

pokiaľ by sa nevyčerpal tak by vlastne ostal do ďalšieho volebného obdobia s tým, že treba 

povedať jednu vec.  

My, my teraz sme zdedili dlh, 30 ročný dlh, ktoré nám zanechali samosprávy 

predchádzajúce v podobe zničených ciest a chodníkov. Za tých 25 rokov samosprávy v Starom 

Meste bola zrekonštruovaná Pešia zóna. To bolo asi tak všetko.  



57 
 

A viete veľmi dobre, vy, ktorí ste z volebných obvodov iných mestských časť, teda v iných 

obvodoch, že práve obyvatelia z iných častí Starého Mesta právom kritizujú, že prečo sa všetko 

dáva len do historického jadra. Áno, to historické jadro je najnavštevovanejšie, ale myslím si, že 

v tomto prípade by sme mali podobným spôsobom kompenzovať tých 25 rokov aj obyvateľom 

iných obvodov a iných častí Starého Mesta, ako sme to spravili na Hlbokej, ako sme to spravili 

teraz na Čerešňovej, ako sme to spravili na Grösslingovej, ako teraz v spolupráci so župou ideme 

robiť na Moskovskej, ako sa to urobilo na Poľnej v predchádzajúcich obdobiach a tak ďalej.  

Takže týmto spôsobom si myslím, že pokiaľ schválite tento zámer tak v spolupráci 

s poslancami a naším finančným oddelením pripravíme už konkrétny návrh úverovej zmluvy 

o ktorom budete rozhodovať. A súčasťou toho materiálu bude aj prehľad ulíc, ktoré by sa mali 

v najbližších 2 rokov prípadne v tom dlhodobejšom horizonte komplexne zrekonštruovať. Takže 

to len na vysvetlenie toho, že naozaj je tu, ako povedal pán vicestarosta, nie je to centralizovaná, 

je to vlastne to toho územia ide, to znamená, že v každom volebnom obvode, v každej časti mesta 

bude jedna, dva, tri, štyri, možno viac ulíc zrekonštruovaných.  Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kollár, faktická poznámka na pána Boháča. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Áno, na pána Boháča. Chcem oceniť tento zámer. Treba jednoznačne využiť lacné peniaze 

na trhu, len treba mať vieru, že celé to obdobie, ktoré budeme splácať bude ten finančný trh 

pozitívne ladený. A myslím si, že aj to zacielenie do toho segmentu rekonštrukcie ciest je správne, 

pretože vizitkou mesta sú cesty a toalety. Toalety nemáme žiadne verejné, takže cesty môžu byť 

našou dobrou vizitkou. Myslím zrekonštruované.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Aj toalety máme, pán poslanec. 

 Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

No máme, ale veľmi málo. 

Starosta: 

Pani poslankyňa Uličná, diskusný príspevok nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

No ja na rozdiel od mojich predrečníkov nezdieľam taký optimizmus, že Staromešťania síce 

možno ocenia opravy ciest ale neviem či už by tak rovnako dobre ocenili, že 10 rokov aj z ich 

peňazí sa bude splácať niečo, čo samozrejme bude slúžiť im.  

Ja si myslím, že tento zámer nie je dobrým nápadom. Je legitímne a bolo by to legitímne 

keby sme to urobili na začiatku volebného obdobia a ten vymedzený priestor by bol za toto 

funkčné obdobie, ktorému každému z nás, pán starosta, končí mandát. Ja si myslím, že je 
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absolútne nekorektné, novému zastupiteľstvu, novému starostovi, nebodaj staronovému 

starostovi, nechať takéto bremeno.  

Na druhej strane, dneska, pred chvíľou sme schvaľovali správu o plnení rozpočtu mestskej 

časti. Kde keby si moji kolegovia pozreli tak dneska je naplánované na bežné výdavky 215 000 € 

a kapitálové výdavky je 847 500 €. Z toho skutočnosť, k 6.mesiacu je plnenie alebo teda čerpané 

je iba 242 319 €. Ja si myslím, že my každý rok nalievame na opravu ciest, a je to legitímne 

a budem to vždy podporovať, cca milión €. Máme milión € k dispozícií a nevieme ich vyčerpať 

a nevieme opraviť tie cesty za milión €. Len dneska možno vďaka pánovi Ficovi sme dostali 

nekoncepčne, ale chvála pánu Bohu, milión € a opravili sme za to cesty. Ja to veľmi chválim. Ale 

ja si myslím, zadlžovať túto mestskú časť je nezodpovedné!  

Prosím, starajme sa o to, čo tu máme. Máme milión euro na opravu ciest každý rok. Myslím 

si, že tiež by sa to dalo atomizovať a rozbiť sa do jednotlivých volebných obvodov, nemusíme iba 

riešiť centrum mesta. Vieme to nejakým spôsobom náležite prerozdeliť a myslím si, že by to bolo 

zodpovedné. A potom keď príde staronový starosta a staronové zastupiteľstvo v roku 2018, 

kľudne sa týmto zámerom zaoberajme.  

Starosta: 

Ďakujem pekne za ten optimistický záver. Dovolím si, ale sa ohradiť voči tomu, že mestská 

časť nie je schopná vyčerpať milión euro ročne na opravu a rekonštrukciu komunikácií. Nie je to 

pravda! Všetky peniaze, ktoré boli na tento rok rozpočtované, budú použité na tento účel.  

Vlani, bola tu trošku iná situácia, to sme si vyjasňovali včera na dopravnej komisii. Vlani 

sme len začali s rekonštrukciou komunikácií až v auguste. Z toho dôvodu nebolo možné vyčerpať 

všetky tie peniaze, ale tento rok vám garantujem, všetky prostriedky, veď aj teraz, dokonca ste 

schválili ďalšie prostriedky na opravu ciest! To znamená, že my sme schopní tieto veci zvládnuť. 

To je jedna vec.  

Ale hovorím, pozrite si aké boli predchádzajúce roky! To že tento rok, tento rok bol naozaj 

výnimočný. Bol výnimočný tým predsedníctvom a ďalšími súvislosťami, že nám ostali, ušetrili 

sme vlani dosť veľa peňazí ale bolo to vlastne na úkor kvality niektorých služieb. To sa už 

opakovať nebude! To znamená, že nie je nikde garancia, že vieme dať milión euro na cesty každý 

rok. Toto je, obávam sa, že toto nevieme my v tejto situácii sľúbiť. Navyše keď tu máme 

požiadavky aj z iných oddelení, ktoré žiadajú, či už je to školstvo alebo majetkové, o prostriedky.  

Takže z tohto dôvodu dovolím si povedať, taká zdravá, pri prerokovaní PHSR som túto 

otázku položil našim spracovateľom zo Slovenskej technickej univerzity, čo na to hovoria. Oni 

povedali, že zdravá úverová zaťaženosť mesta, samosprávy, je 25 %. To je zdravá, to znamená to 

mesto je zdravé aj funkčné. V tomto prípade je to návrh na 20 % . To znamená, stále ešte 
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ostávame v tom limite a je to naozaj dôkaz toho, že jednoducho samospráva vie si, vie využívať aj 

mimorozpočtové zdroje, ktorými sú tieto úvery.  

Ako upozorňujem, pán poslanec Ziegler, na finančnej komisii, nikde nie je napísané, že 

musí to byť tento. To znamená, že je možné aj fixovať ten úver. Tým pádom sa garantuje na 

dlhšie obdobie ako je povedzme v tomto prípade rok alebo štvrťrok keď sa to vlastne mení. Takže 

toto je všetko vec rokovaní s konkrétnou bankou a myslím si, že taká situácia priaznivá aká je 

v súčasnosti, taká sa už nemusí opakovať. Za posledné roky, od roku, máte tam prehľad aké boli 

úrokové sadzby od roku 2001. Keď sa na to pozriete, je to naozaj priaznivé.  

Pán poslanec Boháč, nech sa páči a potom pani poslankyňa Uličná, faktická  poznámka. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Faktickú ku zaťažovaniu budúcich našich nasledovníkov, poslancov. Myslím si, že tá 

situácia ako bolo povedané je výnimočná, z čerpaných zdrojov a podobne. Myslím si, že aj fakt, 

že sa dajú čerpať to znamená, že nebude to nejaké povinné, že tí ktorí prídu môžu sa aj rozhodnúť 

či ich čerpať budú alebo nebudú a poviem paralelu ISRMO.  

Mali sme tu tiež výnimočnú situáciu keď sa dalo zobrať nejaké prostriedky z ISRMO a my 

ako poslanci nastupujúci, ktorí sme to mali pripravené z VZN, demokraticky a po rozmýšľaní 

a tak ďalej, sme sa rozhodli, že do toho nejdeme, ale tiež sme to mali pripravené. Čiže toto isté 

budú môcť mať aj poslanci, ktorí nastúpia po nás. Pokiaľ sa im nebudú páčiť úroky, nebudú sa im 

páčiť zvolia si iné kritériá, nové priority, tak ja si myslím, že ich nič nebude tlačiť nasilu aby do 

toho išli. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ja neviem či sme sa my rozumeli, však úver keď schváli tak schváli toto zastupiteľstvo! Je 

to na 10 rokov! To znamená, že tí noví poslanci už ako nebudú mať veľa možností, že či chcú 

alebo nechcú.. 

Starosta: 

Čerpať! 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

..splácať. Teda čerpanie.  

A ide o to, že ja si myslím, že predsa je tu ambícia. Máme tu materiály, máme tu ambíciu 

stavať senior centrum, máme tu ambíciu stavať Dosky. Ja vidím, že by to bolo teda legitímne, že 

tam by som si vedela predstaviť ten úver. Ale na cesty?! Za milión euro ročne koľko my tých ciest 

dokážeme opraviť? Myslím si, že dosť veľa a bola by to vizitka, dobrá vizitka dobrého starostu aj 
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dobrých poslancov. A ja si myslím, že dneska vieme, že dostaneme, síce som veľmi nešťastná, ale 

bude zvýšená daň z nehnuteľnosti aj pre Staromešťanov a ja neviem či máme takú legitimitu, aby 

sme povedali našim Staromešťanom, že my ich zvýšené peniaze, ktoré oni budú platiť nalejeme 

len do ciest, keď dneska sme tu počuli aký majú problém s verejným poriadkom!? Ja by som 

kľudne radšej naliala tie peniaze do mestskej polície a nech zabezpečuje verejný poriadok! Však 

to sú ich peniaze, nie naše! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa, faktická. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Pani kolegyňa, ja Vám minimálne v dvoch veciach nerozumiem!  

V jednom možno asi by som vysvetlil. V tých veciach, v ktorých Vás nerozumiem je, že Vy 

nemáte problém zadĺžiť ďalšie poslanecké obdobia v prvom roku, lebo ten úver je na 10 rokov, 

čiže minimálne pôjde cez 3 poslanecké obdobia. Ale, čiže keď nás zase zvolia ako ste povedali, 

v prvom roku nemáte problém, ale v treťom roku, druhom roku, to máte!  

A zároveň Vás nerozumiem v tom, že Vy nemáte problém zadĺžiť túto mestskú časť na 

Senior centrum, ale máte ju problém zadĺžiť na komunikácie. A to boli teda tie veci, ktoré Vás 

nerozumiem, čiže možno by som bol rád keby ste mi to vysvetlili.  

A plus ja si, mne sa páči na tomto zámere to, že Staromešťania neprídu asi ani o euro, lebo 

my dneska tie hnilé komunikácie proste plátame, látame. Tie opravy, ktoré nikam nevedú, ktoré 

výtlky zas sú znova za rok, proste to je vyhadzovanie peňazí do vzduchu, úplne. A keď budeme 

mať nové komunikácie tak jednoducho tie opravovať až tak nemusíme, alebo vlastne vôbec, 

a suma ktorú ušetríme na tej údržbe, presmerujeme do dlhovej služby, tak sme 1:1. Akurát, že 

jazdíme na nových komunikáciách. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Uličná, faktická. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Pán poslanec, ale toto je účelovo vytrhnuté z kontextu! Ja som povedala, že si viem 

predstaviť, keď jedno zastupiteľstvo, ktoré má konkrétny volebný mandát, znamená 4 roky, si na 

tie svoje 4 roky zoberie úver! A zaňho ukáže svojim voličom odpočet! Je to korektné, je to 

legitímne, pretože ja si požičiam, ja splatím a ukážem takto občanovi či som spravila 4 cesty alebo 

som urobila 40 ciest.  

Dneska tu máme inú situáciu. Ja si myslím, že my a mestská časť dáva, dokáže v rozpočte 

naliať veľa finančných prostriedkov na opravu ciest, ktoré budú slúžiť samozrejme prioritne 

Staromešťanom, samozrejme aj ne-Staromešťanom. Rozdiel medzi tými cestami a Senior 
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centrom, pán kolega, je to, že my sme mestská časť, ktorá má najvyšší podiel seniorov v rámci 

Bratislavy a tí seniori budú, naozaj, jedna z podmienok bude len tá, že musí byť Staromešťan, čiže 

bude to primárne riešené pre Staromešťanov. Ja v tom nevidím absolútnu akože, teraz nehľadajme 

spravodlivosť, alebo teda snažím sa v tom nájsť spravodlivosť, ale myslím si, že zaťažiť mestskú 

časť na rekonštrukciu ciest je nezodpovedné a nemáme na to mandát! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Černá, faktická poznámka. 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

Ja mám úplne iný názor ako kolegyňa Uličná, pretože keby bola napríklad v tej našej 

oblasti hôrnej tam a by videla jak si tam ľudia lámu nohy, v zime napríklad keď len trošku nasneží 

tak sú tam šmykľavky jak hovädo, lebo sú tam strašné diery.  

Takže ja som za. Základom všetkého podľa mňa sú cesty, pretože sú to cievy tej 

mestskej časti. A toto potrebujeme! To nech sa nikto nehnevá. Aj kto chodí peši, aj kto chodí 

vozidlami. A teraz stále fedrujeme bicyklistov, no tak poďte sa skúsiť tam, voľakde na Gorazdovu 

alebo niekde, poďte sa skúsiť bicyklovať.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Určite aj Senior centrum je veľmi potrebná záležitosť a na tom sa zhodneme 100 %  všetci. 

Len problém je v tom, že musím začať od nejakého množst.., od nejakých problémov, ktoré 

postihnú viacerých ľudí. Keď postavíme nové senior centrum tak predpokladám, že zrušíme to 

staré čiže možno nepomôžeme vlastne v konečnom dôsledku nikomu respektíve pomôžeme tým, 

ktorí sú v tom starom. To je možno stovka ľudí. Keď budeme mať pekné nové chodníky tak sa 

z toho bude tešiť 42 000 Staromešťanov, lebo každý z nich ide skôr či neskôr, vyjde do toho 

Starého Mesta, prejde sa po tých chodníkoch, prevezie sa po tých cestách. 

Starosta: 

Ja si dovolím upozorniť, že my ideme riešiť havarijný stav komunikácií. Tie chodníky, 

naozaj, a cesty sú v dezolátnom stave a treba niečo s tým robiť. A naozaj, vyhadzovať každý rok 

peniaze, aby sme to plátali... 

Poviem otvorene, niektoré chodníky sa tu neplátali respektíve jak sa to povie, neopravovali, 

ale teraz myslím vôbec len povrch, niekoľko rokov! Všetko čo išlo, išlo do komunikácií, do 

vozoviek ale chodníky vôbec. Tu je ambícia aby sa urobili aj chodníky.  

Pán poslanec Kollár, faktická poznámka nech sa páči. 
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Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ja len chcem pripomenúť, že ak niečo robíme generálne, v konečnom dôsledku nám zostanú 

peniaze, lebo nebudeme musieť dávať na údržbu. A tie môžeme investovať potom niekde inde. 

Starosta: 

Pán poslanec Ziegler, faktická, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Ziegler: 

Ja plne súhlasím s tým, že cesty sú priorita len zase nepodkladajme tu to, že za tie 4 milióny 

opravíme celé mesto. Lebo trošku to tak vyznieva. Ja keď si možno pomôžem, to, koľko nás stálo 

tento rok (nezrozumiteľné) rekonštrukcia tak už v jednotkách myslím stál 316 tisíc ton materiálu 

čo máme predložené. Nie je to veľká ulica, nie je to široká ulica. Ja keď môžem potom analógiu. 

Bola to nejaká generálna oprava, to znamená keď dáme nejakú analógiu možno urobíme  12 – 15 

ulíc. Neviem. Len zase nehovorme o tom, že z tých 4 miliónov sa budeme voziť po úplne nových 

cestách! Aj keď súhlasím s tým, cesty sú dôležité, mne je to takisto priorita. Len hovorím, najmä 

to, že nepredkladajme tu, že po celom Starom Meste teda za tie 4 milióny dokážeme všetky ulice 

a chodníky spraviť. Ja viem, že každá ulica, každý chodník je super keď sa spraví, ale neviem, 

urobíme 10, 15, 20, neviem, neviem v tejto chvíli. Možno to mi tam trošku chýbalo, tak viac 

zadefinovať. Vy síce ste to spomínal na majetkovej komisii, možno to bude 40 až 80 ciest, ale je 

to dosť široký rozptyl. To mi tam troška chýba, aj v tom materiáli.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Samozrejme, toto je len zámer. Ako som povedal, presný rozpis ulíc a s 

tými nákladmi bude súčasťou už potom tej zmluvy, ktorú opäť budete schvaľovať vy. Vy sa 

rozhodnete o tom, či ten úver či má dobré podmienky, alebo či nie. Tu ide len o to, schváliť ten 

zámer.  

Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Akože takto. Ešte poviem, že my sme determinovaní aj verejným obstarávaním, ktoré tiež 

nie je celkom jednoduché. My nemôžme dneska zavolať Ferovi, Jožovi, že ´vieš čo poď mi za 

dobré peniaze zrekonštruovať cesty´ aj keď si myslím, že by to bolo ďaleko možno že 

jednoduchšie a niekedy si dovolím tvrdiť aj transparentnejšie. Takže k tomuto sa nechcem 

vyjadrovať. Čiže verejné obstarávanie ktoré bude trvať neskutočne dlho.. 

Starosta: 

..4 mesiace! 

 

 



63 
 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Keď sa nám odvolajú, pán starosta, možno pol roka. Bola som v nejakých komisiách čiže 

viem koľko sa naťahuje verejné obstarávanie. Na tom nám zhorel aj projekt ISRMO, čo pán 

vicestarosta veľmi dobre poznamenal. Čiže to nie je také jednoduché, že zajtra začneme stavať aj 

keby sme hneď začali, teda, schválili úver.  

Ja keď som sa na majetkovej finančnej komisii pýtala, že či máme vôbec rozpracované 

nejaké projekty, na ktorých by sme mohli stavať, teraz neriešim žiadnu lokalitu, nechcem nikoho 

preferovať. Nemáme nič rozpracované. Čiže to je tiež niečo, čo nie je akože lusknem si a príde.  

A ja by som sa chcela pána Šutaru spýtať, že koľko máme teraz peňazí na Rezervnom fonde 

a na účelových fondoch? Ďakujem.  

Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného: 

Ako ste mohli vidieť v návrhu zmeny rozpočtu, ak sa použijú všetky finančné prostriedky 

v takej výške ako je plánované tak vo Fonde rozvoja bývania by malo ostať 1 248 000 € 

a v Rezervnom fonde 2 614 000 €. Plus v Školskom fonde sú nejaké finančné prostriedky, ale 

ktoré sú len možno na nejakú jednu drobnú opravu nakoľko je vyčerpaný. 

Starosta: 

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

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Ďakujem. Chcel by som povedať, že my sme, my by sme sa mali správať, mestská časť, 

prioritne ako dobrý správca staromestských financií.  

Za 15 rokov svojej praxe vám poviem jednu veľkú skúsenosť, že rekonštruovanie resp. 

plátanie a nekoncepčné riešenie vecí smeruje k celkovému predraženiu. Ako odborník vám 

môžem garantovať, že financie, ktoré sa ušetria na každoročnom nekoncepčnom plátaní 

a zachraňovaní havarijného stavu, podotýkam havarijného stavu, a neriešenia štandardných opráv 

ale iba havarijného stavu, dospejem k jednoduchému záveru, že by bolo priam nelogické pri 

správe verejných financií neinvestovať celoplošne a koncepčne do takýchto opráv.  

Nebavíme sa len o opravách ciest. Väčšinou paradoxne sa jedná, komunikuje o cestách, ale 

sú to chodníky. Máme toľko rozbitých chodníkov, máme nakreslené cyklotrasy na rozbitých 

cestách. Ja nechápem riešenia vedenia či už Magistrátu alebo riešenia štýlu ´máme zaplátanú 

cestu, nakreslime na ňu cyklotrasu´. Naše cesty a chodníky sú nie že v dezolátnom stave, oni sú 

nebezpečné. Naši starí občania zakopávajú o chodníky rozbité koreňmi stromov. Nedokážu 

chodiť normálne po ulici aby nezakopli na každom druhom kroku a ja si myslím, že toto je  

nezodpovedné, aby sme pristupovali ku komunikáciám a ku chodníkom ako k niečomu čo 

nepotrebujeme.  
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Ďalší faktor je taký, že my by sme ako správni hospodári nemali hospodáriť alebo plánovať 

iba na 4 roky. My musíme plánovať na viac rokov. Som celkom rád, že aj s kolegami poslancami 

sme v podstate participujeme alebo pripomienkujeme projekt PHSR, čo je tiež dokument na 

dlhšiu dobu. A toto sa musíme my naučiť akceptovať a takýmto spôsobom fungovať. Nejedná sa 

o zadĺženie ďalších generácií alebo nezmyselné míňanie verejných financií. Z konečného hľadiska 

ide o úsporu pre Staré Mesto. O úsporu, o výraznú úsporu, šetrenie času a peňazí Staromešťanov! 

To vám hovorím za prax.  

Ďalšia vec je finančná, že ten projekt samozrejme musí byť nastavený finančne tak, aby 

mestská časť neprišla do rizika, a tak ďalej. Ale to sú následné kroky, ktoré musia byť 

samozrejme prediskutované a svojím spôsobom akceptované nami, zastupiteľstvom. Ďakujem 

pekne. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Tak ja by som doplnil ešte v jednej veci, že existuje taká ekonomická veličina a to je úspora 

z rozsahu. To znamená, že keď jeden meter nejakého výtlku látame, tak nás možno vychádza to 

látanie 100 € na ten meter štvorcový, ale keď pôjdeme urobiť 20 000 metrov štvorcových 

komunikácií a prerátame si to na 1 meter teraz to možno vyjde 30 €/m2, čo tiež nie je 

zanedbateľné.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Černá, faktická poznámka. 

Poslankyňa RNDr. Černá: 

Aby som Ťa, Martin, doplnila. Potrebovala som vyasfaltovať 23 m2, stálo to 1 600 € bez 

akéhokoľvek mrknutia oka. To len pani Uličná, aby ste vedeli o jakých peniazoch hovoríme, keď 

hovoríme v rámci Starého Mesta. Však to sú kvantá peňazí! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa nemôžte faktickou, ale ste sa prihlásili s diskusným 

príspevkom.  

Pán poslanec Vagač, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Starosta: 

Ak sa môžete odhlásiť z tej faktickej, ďakujem. 
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Poslanec Ing. Vagač: 

Áno, ďakujem. Ja by som na úvod povedal, že aby tí poslanci, ktorí nie sú za úver alebo za 

takéto zadĺženie mestskej časti alebo miestnej časti, aby neboli považovaní že sú proti cestám 

alebo chodníkom.  

Zásadne som proti takému hospodáreniu. Ja to považujem za zlý spôsob hospodárenia, že 

my nemáme vlastne jako spracované projekty, my nemáme vlastne predstavu a už si berieme 

úver. Keby bola presne situácia opačná, my máme projekty, my potrebujeme zrealizovať to, to, to 

a na to si zoberieme úver, tak to má logiku. Ale aby sme my akože en bloc teraz zobrali úver, 

zadĺžili teraz nielen nás ale ešte aj tých, čo prídu po nás, tak to považujem za nie dobré 

hospodárenie.  

A priznám sa, že vždycky nie sú problém peniaze. Problém je v dobrých projektoch. Tak 

ako sa robili teraz ulice ako je Grősslingová alebo Múzejná. To znamená, že vychádza z nejakej 

potreby, to sa prerokuje s nejakými občanmi, urobia sa následne tie vylepšenia, to nie je len o liatí 

asfaltu alebo plátaní dier. Však keď už ideme rekonštruovať tie cesty, tak ich spravme moderne 

v tom, že sa do toho zapracujú veci, ktoré už dnešná doba ako požaduje a prináša.  

To znamená, ja mám s týmto zámerom zásadný problém. Aby sme my schvaľovali akože 

peniaze bez toho, aby sme mali projekty a tvárili sa, že však my potrebujeme aj tak zalievať alebo 

rekonštruovať nejaké chodníky a cesty. Poďme sa baviť ktoré sú to, kde sú tie a poďme si 

povedať, že aké vylepšenia a čo tam ideme spraviť. Aké projekty ideme.. A potom nemám 

problém podporiť projekt. Ale nie to, že en bloc si tu akože ideme rekonštruovať za 4 milióny.  

Toto nevidím ako za správne hospodárenie. Lebo však samozrejme, všade treba peniaze 

a môžeme si povedať možno je tá priorita, tohto zastupiteľstva, nie je práve v chodníkoch ale 

možno, ani možno nie v senior centre ale v kultúre alebo môže byť v hocičom. Ale pokiaľ sa mi 

nedohodneme na tých prioritách tak prečo práve na cesty máme míňať? Prečo? Kto to povedal, že 

práve na cesty? Však tých priorít tu je viac. Poďme sa najprv baviť o prioritách, o projektoch, 

potom si povedzme, že koľko rámcovo na to potrebujeme a taký úver si zoberme. Ďakujem. 

Starosta: 

Pán poslanec, keby som, keby sme teraz dali spraviť projekty na všetky cesty a potom vás 

žiadali o úver a vy poviete, že nie, tak to sú peniaze vyhodené do kanála! To je presne o tom, že 

čo bolo skôr, vajce alebo sliepka. Jednoducho v tomto prípade... 

Starosta: 

..však hovoríme o zámere! Keď ste ma počúval, ja som povedal, samozrejme akonáhle bude 

schválený zámer, tak sa začnú pripravovať projekty. A v spolupráci s poslancami sa povie ktoré 

ulice.  
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Momentálne to vychádza na 23 miliónov euro, aby sme opravili všetky cesty a chodníky.  

Ktoré cesty určíme? Kto to má určovať? Samozrejme, že poslanci a samozrejme, že 

občania. Aby to bolo proste jasne odkomunikované.  

Môžem vás ubezpečiť, tak ako sme komunikovali Múzejnú, ako sa komunikovala Židovská, 

každá jedna ulica, ktorá sa bude komplexne rekonštruovať bude komunikovaná s obyvateľmi tej 

ulice, pretože oni sú tí užívatelia, oni tam žijú denno-denne a s nimi musíme vedieť. A 

Samozrejme, som to hovoril aj Ivanovi Bútorovi, bolo to včera povedané na komisii dopravnej, 

viackrát som to zdôraznil, áno aby sme riešili ulicu od fasády k fasáde. Aby sme sa nedržali len tej 

bariéry, že už máme nejakým spôsobom vytýčené obrubníky a my teraz sa musíme hýbať v tom! 

Nie! Majme odvahu, posúvajme tie obrubníky, zväčšime chodníky ako sme to spravili na 

Grősslingovej, dávajme väčší priestor tomu verejnému priestoru na úkor automobilovej dopravy. 

Takže v tomto vás môžem ubezpečiť, že určite v tomto nájdeme zhodu a akonáhle takýto zámer 

bude schválený, začneme na tom pracovať.  

Pán poslanec Gajdoš, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Uhm, na Maťa Vagača. Ja v postate súhlasím absolútne s Maťom Vagačom ohľadne 

nejakého novo vytvoreného konceptu úpravy ciest. Ale je predpokladám ako za samozrejmosť, že 

s tým aj vedenie kalkuluje. Že sa nejedná o obyčajné bohapusté obyčajné zaasfaltovanie 

existujúceho stavu v prípadoch, kde je ten stav už koncepčne nevyhovujúci.  

Čiže predpokladám, že sa to bude riešiť koncepčne a v prípade napríklad ak tá koncepcia 

ulice, komunikácie, chodníka je zlá a je možné ju vylepšiť v prípade takéhoto celého riešenia, tak 

bude tak realizovaná. Podľa nového konceptu.  

A to je tá výhoda, čo ja považujem ako človek z praxe, to ja považujem za obrovskú 

výhodu, že v prípade radikálneho riešenia dokážeme meniť nevyhovujúci koncept. V prípade  

plátania zachovávame status quo. Čiže to považujem ako za výhodu. Ďakujem pekne. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ja len doplním. Pán poslanec, sa môžete presvedčiť na Hlbokej ulici, na 

Čerešňovej, na Grősslingovej, na Múzejnej, všade tam, aj na tej Židovskej, všade tam sa ten 

priestor upravil nanovo. A proste nebolo to o tom, že len sa nalial asfalt. Vonkoncom nie. To si 

dovolím povedať, že toto v žiadnom prípade neprichádza do úvahy. Treba ten verejný priestor, tú 

komunikáciu riešiť naozaj komplexne. A vám garantujem a tu je dôkaz toho, že takto robíme už. 

Myslím, že vás už nemusím presviedčať. Tu je dôkaz na ulici! Takto to robíme a v spolupráci 

s vami v tom chceme pokračovať.  

Pán poslanec Bútora, faktická poznámka, nech sa páči. 
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Poslanec Bc. Bútora: 

Ďakujem pekne, ja len stručne. Jasné, že z vecného hľadiska toto asi podporujeme všetci 

a áno, potvrdzujem, že je to veľmi dobré, že sa začalo takto pracovať, konečne!  

Pre mňa otázka najmä je teda ohľadne toho úveru, ja som sa na to pýtal, aj včera na komisii 

sme sa o tom bavili. Keď teda sa pozriem na to, že v roku 2016 vlastne máme tam 850.000 na 

rekonštrukciu komunikácií. Podľa tohto materiálu to nezahŕňa teda ten transfer na, uhm, 

z predsedníctva. To znamená, že ďalej teda bude tam ten príjem z tej dane zvýšenej, možno, 

dúfajme, že bude aj parkovacia politika, ktorá by mohla priniesť ďalšie príjmy. To znamená, my 

by sme vedeli v tom rozpočte na tie 2 roky v podstate vyčleniť takú sumu, ktorá nebude 4 

milióny, ale bude povedzme polovica z toho. Ale otázne je, že či ten úver je naozaj potrebný alebo 

či to má význam.  

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Boháč. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ja chcem zareagovať na Tomáša Zieglera, že áno je to tak, že tých peňazí nebude dosť na to 

celoplošné a práve preto by sme chceli aby poslanci z každého svojho obvodu vytipovali niektoré 

veci, ktoré sú jak by som povedal nejaké ostrovčeky pozitívnej deviácie, ktoré oni sami žijú v tom 

priestore a vedia, že toto je miesto, ktoré keď sa spraví, tak pôsobí cez neho, napríklad je to nejaká 

spádová oblasť, kde sa ide na zástavku MHD alebo ide sa niečo. A vlastne tam to treba urobiť. 

Pred školou to treba urobiť, tam to treba spraviť. A samozrejme, konceptuálne aby to neboli také 

skákanie po tanieri ale z tých relatívne málo peňazí v každom tom obvode sa urobil nejaký 

jednoznačne pozitívny prínos, ktorý obyvatelia ako voliči ocenia. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vagač, faktická. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Možno som sa nevyjadril dosť jasne.  

Ja teda tvrdím, že tak ako sa urobili tie ulice, to je veľmi dobré. Tam prebehla nejaká o tom 

diskusia, urobila sa od fasády po fasádu, zmenila sa tak ako tam mestská časť to potrebovala alebo 

tá ulica to potrebuje.  

Ale ja sa pýtam, že my ideme teraz akože schvaľovať nejaké peniaze a ešte nemáme tie 

projekty! Ja sa pýtam, že prečo najprv nemáme tie projekty, že potrebujeme v takom obvode tú 

ulicu zrekonštruovať a tak a tak a je to prediskutované. Ten proces trvá čosi, ten proces, ale my už 

ideme zobrať úver. Čiže my ešte nevieme ktoré ulice, nevieme čo chceme urobiť, ale už budeme 

mať úver a budeme čerpať a.. 
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Starosta: 

Nie, nebudeme čerpať pán poslanec! 

Poslanec Ing. Vagač: 

Dobre.. 

Starosta: 

To že zoberiete úver neznamená, že ho čerpáte automaticky od prvého dňa! 

Poslanec Ing. Vagač: 

Preto ja hovorím, že najprv si ako poslanci rozhodnime, že čo chceme robiť, čo sú naše 

priority, či sú to práve ulice. Možno v jednom obvode to bude ulica, v druhom obvode to bude, ja 

neviem, materská škola, teraz akože hovorím tak. A potom na toto, na ten objem si zoberieme 

peniaze. 

Starosta: 

Ale však toto bude všetko súčasťou materiálu, ktorý bude predložený v prípade, že bude 

schválený zámer, bude súčasťou zmluvy, ak to schválite! Rozumiete? 

Poslanec Ing. Vagač: 

(mimo mikrofónu)...ako to hovorila pani Uličná máme ešte 2 roky do konca... 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ako hovoril pán Bútora, už milión ročne čerpáme! My sme schopní... 

Starosta: 

Ale to len tento rok bol! Akože naozaj! tento rok bol výnimočný, to sa nebude opakovať! To 

vám hovorím so všetkou vážnosťou!  

Starosta: 

Pán poslanec Kollár, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Neviem či, neviem či môžem, či budem mať túto kompetenciu, ale odznelo tu veľa dobrých 

vecí. To znamená, že bojujeme za dobrú vec a myslím si, že všetkého veľa škodí. Ja by som chcel 

dať návrh na ukončenie diskusie, pretože všetci po vyčerpaní týchto... 

Starosta: 

To nemôžte spraviť vo faktickej poznámke.. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

No dobre, no! 

Starosta: 

..takže ďakujem pekne.  
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Pán poslanec Borguľa faktickú nemôže, už vyčerpal. Pani poslankyňa Uličná, diskusný 

príspevok, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ja by som určite nebola proti cestám, ja chcem práve oceniť toto vedenie, že naozaj 

opravovalo dosť veľa ciest a snaží sa o opravu ciest.  

Pani kolegyni Černej chcem povedať, že ma veľmi mrzí, že za predchádzajúce volebné 

obdobie kedy ste aj Vy boli poslankyňou sa v poslednom volebnom období opravili až 4 cesty! 

Čiže možno keby ten trend takého rýchleho nástupu počnúc ja neviem pánom Čiernikom, teda 

potom pánom Petrekom, potom pani Rosovou nastúpil, tak teraz možno nestojíme nad tou 

dilemou, ktorú tu teraz chceme rozlúsknuť.  

Ja len hovorím, že keď dokážeme legálne, legitímne, bez úveru naliať milión euro, možno 

milión a pól, niekde sa inde uskromníme, možno zoberieme kultúre, ja neviem vymýšľam teraz, 

tak si myslím, že opravíme strašne veľa ciest a dokonca by to vystálo tak, že v každom volebnom 

obvode by sa niečo našlo, čo by bolo celkom spravodlivé a korektné. Á, takže preto nie som 

zástancom úveru.  

Na druhej strane vždy budem podporovať v rámci návrhov rozpočtu všetky finančné 

prostriedky, ktoré pôjdu na rekonštrukciu a opravu ciest a chodníkov.  

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Vagač na pani Uličnú. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ja na to chcem reagovať. Najprv teda napočítajme čo potrebujeme, ktoré projekty 

potrebujeme, čo chceme podporiť a potom si berme úver! Však tak to robíme aj doma! Však 

nezoberiem si len tak úder a potom rozmýšľam, že čo idem doma opravovať?! Však povedzme si 

čo chceme doma spraviť a potom.. 

Starosta: 

Pán poslanec my vieme! Máme komunikácie za 23 miliónov euro! 

Poslanec Ing. Vagač: 

Tak my toto, tak my za to, my to nevieme! To že máme komunikácie, to vieme! Ale to čo 

chceme opraviť a čo je reálne, čo chceme reálne opraviť, tak to nevieme. Keď nám to predložíte 

do komisie, ak poďme na to! Ja som za to! Však tu nikto nie je proti oprave ciest. Ale aby sme my 

len tak zobrali a potom začali hľadať, ktoré cesty chceme... Však povedzme si najprv čo 

a potom... 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, diskusný príspevok. 
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Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

By som ho chcel zopakovať, ten môj návrh, samozrejme po vyčerpaní prihlásených do 

diskusie. Pretože si myslím, že fakt tu odzneli veľmi seriózne návrhy a dobromyseľné návrhy. 

Upozornili sa na určité riziká, ale riziko je jedna vec a prax je druhá.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

To už som povedal!  

Starosta: 

Ďakujem pekne. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Dávam návrh na ukončenie diskusie.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Je to procedurálny návrh, musím mu dať.. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ale až po odčerpaní diskusného príspevku.  

Starosta: 

Áno, áno, áno to je jasné! Takže pokiaľ nebudú, musím dať hlasovať keďže je to návrh.. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Tak! 

Starosta: 

Takže prosím prezentujte sa a hlasujte o návrhu na ukončenie diskusie. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

Áno! Jediným prihláseným by bol zostávajúci pán poslanec Borguľa. Áno. A prosím 

hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že návrh bol schválený, prešiel. 12 za, proti 4ia, zdržali sa 5.  

Takže poprosím pána poslanca, ak teda ešte má niečo chuť povedať. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Ďakujem. Ja sa vzdávam príspevku. 
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Starosta: 

Ďakujem pekne. Takže končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme o materiáli 

tak ako je predložený. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa a ďakujem za podporu tohto návrhu. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne, dámy a páni. Akože dali ste jasný signál to znamená mestská časť bude 

meniť priority a nebudeme riešiť cesty a chodníky. Ďakujem ešte raz pekne. Prerušujem 

rokovanie, nech sa páči pozývam vás na obed a pokračujeme o 13:30. Ďakujem! 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Pokračujeme v poobedňajšom programe a v zmysle prerokovaného vkladáme bod 5/A, 

ktorý.. Kde ho máme? Počkaj.. Čo nemáme? Áno,  čiže 5/A bod. 

 

5A.  Návrh na pomenovanie nového námestia názvom „Námestie Mórica Beňovského“ 

 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Návrh na pomenovanie nového námestia názvom Námestie Mórica Beňovského, 

predkladateľ pán poslanec Kollár. Takže poprosím ho o nejaké úvodné slovo. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Môžem? Vážené kolegyne, vážení kolegovia! Po tom dobrom, by som povedal priam až 

slávnostnom, obede prichádzame k tomuto bodu k predloženiu návrhu na prerokovanie, na 

prerokovanie návrhu Námestia Mórica Beňovského, tak ako som to už zdôvodnil pri zaradení do 

nášho programu. Nerád by som sa opakoval. Myslím, že veľkosť Mórica Beňovského je nielen 

z celosvetového hľadiska známa, ale oveľa začína byť už aj známejšia na Slovensku. A práve 

tento deň, znovu chcem pripomenúť, je deň narodenia Mórica Beňovského pred 270. rokmi. 

Súčasťou tohto výročia je množstvo workshopov, sprievodných podujatí, napríklad v rodisku 

Mórica Beňovského, v Maďarsku, v Poľsku a veríme, že i na Slovensku uskutočníme takýto 

workshop. Nebudem zdržiavať, materiály ste dostali písomne. Chcel by som len uviesť, že verím, 
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že odporúčania na schválenie tohto návrhu v zastupiteľstve Hlavného mesta Slovenskej republiky 

bude naším významným prínosom pri ocenení zásluh velikána Mórica Beňovského pri príležitosti 

jeho významného jubilea, ako 270. výročia od jeho narodenia a 240.výročia od jeho úmrtia. 

Myslím si, že ako na úvod by táto moja informácia stačila. Sú tu prítomní aj riaditeľ združenia 

Móric Beňovský, pán inžinier Vladimír Dudlák a takisto aj dlhoročný diplomat, publicista 

a spisovateľ Miroslav Musil, ktorí venujú v rámci tohto združenia veľa času a veľa úsilia publicite 

a zverejňovania výsledkov a významu ako odkazu Mórica Beňovského pre súčasnosť. Takže, 

nechcem zdržiavať, na úvod všetko.  

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

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

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Ako ja som veľmi prekvapená, že tento materiál je na tomto zastupiteľstve. Ja 

ešte nemám podpísanú zápisnicu z komisie!? Ja si nemyslím, že materiál má ísť do zastupiteľstva 

bez podpísania komisie, v prvom rade.  

V druhom rade, tento papier nepokladám za materiál do zastupiteľstva.  

Po tretie si nemyslím, že toto až tak strašne horí, aby tento materiál išiel takto. Kľudne, 

o mesiac máme ďalšie zastupiteľstvo, normálne pripraviť materiál. Dnes máme 30 bodov, alebo 

20, alebo neviem koľko a toto vkladáme do zastupiteľstva. Zápisnicu ešte nemáte. V zápisnici 

bolo ´posunieme to do zastupiteľstva´ s tým, že 3 boli za, 2 boli proti a 1 sa zdržal, čiže ani 

nezískal väčšinu podpory. Tak ja nevidím dôvod, a toto? Ja som ešte nevidela takto pripravený 

materiál ako bod do zastupiteľstva! Ja, to je môj komentár k tomuto materiálu. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre... takže pán Kollár, technická, uhm, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ja by som len chcel pripomenúť, že chcel som spracovávať komplexný materiál, ale bolo mi 

povedané, že bude stačiť ten mail, ktorý som zaslal. S tým, že mám predložený návrh uznesenia, 

ktorý odovzdám návrhovej komisii. Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto predkladá Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh 

na pomenovanie nového námestia pri výstavbe polyfunkčných objektov v Starom Meste 

ohraničených ulicami Legionárska a Blumentálska názvom Námestie Mórica Beňovského. 

Materiál, ktorý som vám predložil je identický s materiálom, ktorý predložilo Združenie na 

zasadnutie kultúrnej komisie a tam ten materiál bol postačujúci. Myslím si, že o Móricovi 

Beňovskému by sa dalo hovoriť veľmi veľa ale je to zbytočné pretože všetci ho poznáme. 
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Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Keďže nie sú ďalší diskutujúci tak ukončujem diskusiu a neviem.. Chcete predložiť ten 

materiál? Ste ho predložili? 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Áno, áno, áno! Ale ešte verejnosť! 

Niekto: 

Nemusíme! Nemusíme! Nemusíme dať verejnosť! 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Tak pokiaľ chceme dať priestor verejnosti.. neviem.. ešte teda hlási sa pán poslanec Holčík. 

Nech sa páči. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ja dávam teda prednosť verejnosti a potom budem hovoriť. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre! Takže nech sa páči.. Tak skúste, máte 3 minúty, takže.. Máme dneska toho strašne 

veľa, tak aby.. 

Niekto: 

Mikrofón! 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

S mikrofónom tam môžete kľudne alebo aj tu, ak chcete. 

Ing. Dudlák, riaditeľ Združenia Mórica Beňovského: 

Veľmi pekne ďakujem za priestor poslancom. Volám sa Vladimír Dudlák, som riaditeľom 

Združenia Mórica Beňovského a som aj rodákom zo Starého Mesta. Poprosím Mira Musila 

v rámci združenia nech povie pár slov na obhajobu toho, prečo je Móric Beňovský tak významnou 

osobnosťou, že si zaslúži priestor aj v našom Hlavnom meste. 

p. Musil, publicista a novinár, Združenie Mórica Beňovského: 

Dámy a páni, iba dvaja historickí Slováci nám robia česť ako generáli Francúzska: Štefánik 

a Beňovský. Ako rodák z Vrbového, už ako 16-ročný sa hrdo identifikuje ako slovenský šľachtic, 

aj závet jeho mamičky z rodu  Révayovcov je po slovensky. Ako prvý Európan zvládol severnú a 

južnú plavbu naprieč Pacifikom. Japonci s ním spájajú počiatok národného obrodenia. 

Mimochodom domorodé ženy v Pacifiku boli známe ich prítulnosťou takže ich vôbec nebolo 

potrebné znásilňovať ako sa niekde tvrdí. Beňovský bol verný slovenskej manželke, ktorú so 

sebou vzal do Paríža, na Madagaskar aj do Ameriky. Bol prvý Slovák, ktorý sa stretlo 

s Washingtonom a ten vysoko ocenil jeho pomoc americkej revolúcii. Bol humanista, ktorý 
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zakázal ukrutné zvyky na Madagaskare, ako zvolený veľkokráľ tam úplne zakázal otrokárstvo. 

Jeho úžasný bestseller Pamäti a cesty, vydávaný v jazykoch viacerých kontinentov vyše 200 

rokov úplne zodpovedá jeho krásnemu denníku z ciest, ktoré ešte písal on sám. Sám sa zároveň 

stal trvalým zdrojom inšpirácie pre spisovateľov, dramatikov, skladateľov, príkladom je skvelý 

nedávny slovenský muzikál.  

Medzinárodný význam Beňovského osobne potvrdil aj náš Minister zahraničných vecí, 

ktorý sa možno onedlho stane generálnym tajomníkom Organizácie Spojených Národov. 

Beňovský vytvoril pre cisára Jozefa II. vizionársky projekt vodnej cesty spájajúcej Viedeň 

a Bratislavu s Jadranským morom. Už len preto si tu zasluhuje pomenovanie, v hlavnom meste 

jeho rodnej krajiny, tak ako jeho meno zdobí ulice hlavných miest Francúzska, Maďarska, Poľska, 

Rakúska a ako ináč Madagaskaru. Najmä naši južní a severní susedia sa k nemu hlásia ako 

k národnému hrdinovi. Nenechajme si ho, prosím, vziať! Ďakujem vám, že podporíte tento návrh 

v deň jeho narodenín! 

Ing. Dudlák, riaditeľ Združenia Mórica Beňovského: 

Ja by som chcel ešte doplniť, že to námestie je priestor, ktorý predtým nebol námestím, 

nežili tam ľudia, nebola tam adresa. Mojím zámerom je nielen to priniesť, meno Námestie Mórica 

Beňovského do Bratislavy, ale priniesť celý jeho príbeh. A formou súsošia, nejakej ružice so 

smermi kde všade sa plavil, ako ďaleko to bolo a nejakými tabuľami, ktoré by zobrazovali 

svetové osobnosti, s ktorými mal prienik Móric Beňovský by sme priniesli do Bratislavy aj 

príbeh, ktorý by prilákal do tejto lokality, ktorá nie je úplne v strede, je na periférií Starého Mesta, 

ale bolo by to možno nejaké nové kultúrne a spoločenské sídlo kde by chodili turisti. 

Niekto: 

Ďakujeme! 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán poslanec Holčík. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne. Páni a dámy, vypočuli sme si ódu či slávospev na Beňovského.  

Chápem, že istí ľudia Beňovského veľmi chvália, že sú akosi zapálenými jeho 

pokračovateľmi. Ale treba povedať po slovensky, že to bol dobrodruh, lupič, násilník, zlodej, 

kolonizátor a podvodník. To, že bol podvodník je už známe aj toho, že údajne napísal svoj 

životopis vo forme denníku. Ten naozaj vyšiel, čítal som ho, aj to anglické vydanie, aj česko.., 

králickej češtine zo začiatku 19. storočia.  

To čo sa dnes hovorí o Beňovskom nie je vlastne pravda. Je to viac-menej výmysel 

a pomenovanie toho námestia, ktoré údajne má vzniknúť je nie podľa skutočného, historického 
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Beňovského ale podľa fiktívneho, muzikálového, románového či filmového hrdinu, ktorého si 

vlastne vymysleli autori. Madagaskar nikdy nebol kráľovstvom, preto neviem prečo sa hovorí, že 

pán bol kráľom. A pravdou je, čo on sám píše, že senilná stará černoška – čarodejnica potvrdila, 

že on je potomkom bývalého náčelníka Madagaskaru, čo asi ako beloch černochov potomok 

nemohol byť. Čertu slúžil, čert ho vzal. Bol to údajne velikán. Možno.  

Ale neviem aký má vzťah k Bratislave. 150 rokov bolo územie o ktorom sa tu hovorí 

spájané s menom Steinovcov. Steinovci boli židovská rodina, boli to podnikatelia, mali tam veľký 

pivovar. A na mieste kde toto tzv. budúce námestie bude bolo nádvorie pivovaru. Bolo by slušné, 

aby v tomto meste na mieste, kde Steinovci naozaj ten pivovar mali bolo zachované meno ich 

rodiny. Aby sa to námestie volalo Steinovské alebo Steinovo. Nemusí to byť námestie, môže to 

byť dvor. V Budapešti aj v iných mestách, vo Viedni napríklad, je Kalmarshoff alebo iné „hoffy“, 

prečo by verejné námestie nemohlo mať meno dvor?  

Ja sa nie, ja vyjadrujem svoj názor, ktorý som získal vlastným výskumom, vlastným 

štúdiom a nezaštiťujem, nepotrebujem sa obhajovať podporným stanoviskom akéhokoľvek 

ministra. Tu bol, tu pán kolega povedal, že Beňovského všetci poznáme. No ja mám pocit, že 

všetci ho poznajú práve v tej negatívnej resp. pozitívnej forme, ktorá je ale výmyslom autorov. 

Keby si naozaj každý prečítal to, čo je od Beňovského respektíve sa považuje za Beňovského tak 

by pochopil, že z toho dve tretiny nie sú pravda a tá jedna tretina je vylepšená. Naozaj si myslím, 

že dnes nie je čas, aby sme na tomto mieste schvaľovali akýsi návrh, ktorý by sme dokonca dali 

mestu, Mestskému zastupiteľstvu, aby sa toto priestranstvo pomenovalo Beňovského námestím. 

Ďakujem. 

Niekto: 

Ak chceš, toto napíšem! 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujeme pekne. Faktická pán poslanec Bučko. 

Poslanec doc. Mgr. art. Bučko: 

Ďakujem pekne. Už na kultúrnej komisii som povedal, že si veľmi vážim názor pána 

doktora Holčíka a rovnako som povedal, že si vážim názor docenta Múčku, ktorý ako keby robí 

garanta tomuto, z hľadiska historického, tomuto návrhu. Čiže tá pravda bude možno niekde 

uprostred, ale tie pozitíva, to že si ho povedzme vážia ako Poliaci, tak aj naši južní susedia, je toho 

dôkazom že to nie je taká bezvýznamná osobnosť. Takže ja som skôr za. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Vagač. 
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Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem. Ja len, nechcel som sa prihlásiť, ale tým, že pán Holčík sa prihlásil až potom ako 

občania mali možnosť hovoriť a nejakým spôsobom degradoval túto osobnosť, tak ja som si tu 

dovolil sa prihlásiť, aby som vyvážil pána Holčíka v tom, že nikto nie je ako bez chyby a nikto nie 

je ako čiernobiely, alebo biely. A keď si uvedomíte, že napríklad taký Napoleon, ktorý je proste 

zabijak miliónov ľudí a proste to je, tak, tohto človeka si tie národy ako Francúzi, ako oslavujú 

a pomenúvavajú kadečo. A teraz sa tu robí pápežskejšie ako pápež a tvrdíte, že ten áno a ten nie 

a ten má takú čiernu dieru a ten má takú bielu dieru v hlave, tak to sa mi zdá ako divné. A zvlášť, 

toto je vec ako na možno nejakú odbornú diskusiu, že si kto by ako dokazoval, že si sadol 

s pánom Holčíkom a teraz mu takisto tam predkladal také a také argumenty. Čiže toto nemá 

zmysel na tejto pôde viesť, to nech si akože historici hovoria medzi sebou. Ale zaujímavé sú 

fakty, ktoré priniesli títo páni a zaujímavé sú veci v tom, že môžeme byť na niečo hrdí a toto na 

Slovensku istým spôsobom chýba, aby sme si my uctievali aj nejaké naše osobnosti a nehľadali 

najprv na všetkých chyby a keď sa tam čosi akože na ňom nejaký fľak ukáže tak už ho zatratíme. 

Čiže toto bolo len preto, aby som vyvážil názor pána Holčíka. Ďakujem. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Faktická, pán Osuský. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Ďakujem pekne. No, samozrejme, na Slovensku majú mýty ako základ postoja tradíciu, nič 

lepšie ako Juraj Jánošík ma nenapadá v tomto zmysle. Musíme teda ku cti povedať, že osoby sa 

dopúšťali rôznych vecí. Mali milenky, chovali sa zle k manželkám a tak ďalej a bolo to o nich 

širšie alebo užšie známe. Pričom samozrejme zväčša ich posudzujeme podľa toho čo bola, ako by 

som povedal,  ich hlavná náplň. Ja som napríklad do smrti bol a budem ctiteľ človeka menom 

Cassius Clay, čiže Muhammad Ali. Ale tiež som si ho nectil len kvôli jeho prehnanému intelektu, 

ale pre iné veci. A na tomto mieste chcem povedať, vieš Štefan, kolonizátor. Treba povedať, že 

keď Briti dobyli Indiu tak sa iste v rámci toho všeličoho dopustili. Ale zároveň, napríklad, títo 

odporní kolonizátori zabránili bohumilej tradícii upaľovania vdôv. Takže aj tak kolonizovanie 

v konečnom dôsledku znamenalo svetový pokrok.  

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Dostál. Nech sa páči. 

Poslanec Ing. Dostál: 

No, ja sa necítim kompetentný púšťať do debaty o historickom význame Mórica 

Beňovského, ale myslím si, že ak chceme pomenovať nejaký verejný priestor po nejakej 
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osobnosti, no tak by sme mali k tomu pristupovať trochu iným spôsobom. Mala by tomu 

predchádzať trochu väčšia debata.  

My sme pred pár rokmi spoločne s Petrom Osuským aj s Petrom Tatárom, ak sa dobre 

pamätám, navrhovali, aby sa časť Vajanského nábrežia pomenovala po Tomášovi Garrigue 

Masarykovi. Zorganizovali sme petíciu, ktorú podpísal, predpokladám ak si dobre pamätám, pár 

stoviek ľudí. Siahlo dlho sme o tom debatovali na pôde Miestneho zastupiteľstva a považujem za 

dlh, že v Bratislave nie je žiadny verejný priestor pomenovaný po Masarykovi.  

Ale teda nemyslím si, že sa majú meniť názvy alebo zavádzať názvy verejných 

priestranstiev takým spôsobom, že sa pošle mail, preberie sa niečo na komisii a dopadne to tam 

3:3 v podstate a potom Miestne zastupiteľstvo odhlasuje niečo normálneho materiálu. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Uhm. Dobre. Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Borguľa. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Ďakujem. Ja len čiste technicky chcem povedať, že my tu ideme pomenovávať priestor, 

ktorý ešte ani náhodou nie je postavený, dokončený, vôbec nie skolaudovaný. Čiže aj keď my tu 

urobíme nejaké rozhodnutie, tak na Mestské zastupiteľstvo, ak teda príprava VZNka a tak ďalej, 

môže ísť možno niekedy o 2 – 3 roky. Lebo ja si myslím, že vtedy je tá doba, kedy bude Stein 

skolaudovaný, dokončený a vtedy naozaj tam ten priestor kedy bude pomenovania hodný. 

Aj technicky, aby to bolo vôbec možné. Čiže ja si myslím, že toto ako, v milostnom akte sa to 

volá že predčasná ejakulácia tuším.. 

Viacerí: 

(vtipkovanie na tému predčasná ejakulácia) 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Udržme nejakú úroveň, kvázi, takže pán poslanec Gajdoš. Nech sa páči. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

Uhm, my máme tendenciu ako pomerne mladý národ si trošku idealizovať históriu. Ale 

v každom prípade ja som úplne zástanca takýchto vecí. História by sa mala trošku spôsobom, 

pokiaľ nikomu neuškodila, mali by sme si pamätať len tie dobré veci. Nemáme veľa hrdinov, veľa 

známych osobností. Čiže s týmto ja osobne nemám problém.  

Trošku mám problém na to, na čo bolo upozornené a to je to, že prečo by sme mali dávať 

názvy, uhm, námestí, ktoré sú viazané historicky v Bratislave na úplne inú rodinu respektíve inú 

históriu takýmto osobnostiam.  
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Mám problém s tým naozaj, že pokiaľ je to naozaj taká významná slovenská osobnosť, že to 

neprešlo takisto nejakou diskusiou a hlbšou rozpravou a možnože by sa našlo aj lepšie aj 

zaujímavejšie miesto na to, aby sa pomenovalo po takejto osobnosti. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Faktická, pán poslanec Osuský. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc: 

Ja by som ešte si dovolil povedať, keďže tu už bola otvorená tá téma Tomáša Garrigue 

Masaryka. Prešov má takú ulicu kde, kto, v Prahe majú Štefánikovu. Ako tému na zamyslenie aj 

keď to už postavené je. Ma napadá, pred rokmi bol priestor pred Filharmóniou, ktorý neniesol 

nijaké meno ale bol nejakým bočným ramenom Hviezdoslavovho námestia, pomenovaný 

Námestím Eugena Suchoňa. Vtedy som mal trošku inú predstavu, ale dobre!  

Pred Národným múzeom, ktoré vzniklo za prvej republiky a ktoré nepochybne nevzniklo zo 

zbierok finančných, tá stavba, obyvateľov Bratislavy, ale republiky, ktorej prezidentom, 

osloboditeľom Masaryk bol, je priestor, ktorý má tú veľkú výhodu, že keď ho nazveme 

Masarykovým námestím, že tak tam má chvála bohu sochu a hlavne nikomu nezmeníme adresu 

v občianskom, čo je dôležitý faktor z hľadiska pohodlia Staromešťanov. Pretože ani v osobnom 

prístavisku ani v Národnom múzeu nemá nikto trvalý pobyt. Takže dávam to len tak ako taký 

námet na to, ako vyriešiť problém námestia venovanému Masarykovi, keď Steinovcom by sme 

dali ich česť. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Faktická, pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Uhm, vystúpenie tu mojich predrečníkov, tomu sa hovorí odpútanie pozornosti. My 

prerokúvame pomenovanie námestia po Moricovi Beňovskom a objavujú sa tu tendencie, že 

pomenovať nejaké námestie, Masarykove. Ja nie som proti tomu. Nech sa páči, predložte a určite 

to budem podporovať, ale vráťme sa k meritu veci. Čo sa týka tej publicity alebo prieskumu, tak 

vo Večerníku, pred rokom, prebiehala veľmi široká publicistická taká diskusia o tom, či by 

nemalo už konečne byť na Slovensku aj nejaké námestie alebo ulica pomenované po Móricovi 

Beňovskému. Pretože vo všetkých vedľajších, susediacich krajinách kde Móric Beňovský pôsobil 

takéto veci už sú. Takisto sa uskutočnila petícia, bolo aj vystúpenie na Mestskom zastupiteľstve. 

Čiže ja by som vás chcel poprosiť, najdôležitejšie je jedno, že nikto nebude musieť žiadny 

občiansky meniť. Lebo to námestie keď vznikne a dostavajú sa tie byty, tak všetci už budú mať 

v občianskom preukaze napísané Námestie Mórica Beňovského. 
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Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne za príspevok.  

Pokiaľ teda nie je ďalší záujem o diskusiu, tak ukončujem diskusiu a prosím návrhovú 

komisiu o navrhnutie uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predkladá Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh na pomenovanie nového námestia pri 

výstavbe polyfunkčných objektov v Starom Meste ohraničených ulicami Legionárska 

a Blumentálska názvom Námestie Mórica Beňovského. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Za bolo 7, proti 3, 12 sa zdržalo, 31,8 %. Konštatujem, že návrh nebol prijatý. Ďakujem 

pekne. Prichádzame k bodu č.6. 

 

6. Návrh na predaj pozemku parc.č. 2876/87 na Břeclavskej č.4 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Návrh na predaj pozemku parc.č. 2876/87 na Břeclavskej č.4 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. Poprosím predkladateľa aby dal sprievodné slovo. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového, oddelenie majetkové: 

Ďakujem veľmi pekne. Oddelenie majetkové predkladá návrh na predaj pozemku parc.č. 

2876/87 na Břeclavskej č.4 ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ja ešte pripomeniem, že na 

dnešné zasadnutie ste dostali nový, upravený návrh uznesenia, kde sa pridal bod 3. To znamená, 

že budúci kupujúci je povinný okrem kúpnej ceny, ktorá bola určená znaleckým posudkom 

zaplatiť aj poplatok za užívanie pozemku za predchádzajúce obdobie 2 rokov. Tento návrh bol 

odporúčaný majetkovo-finančnou komisiou na svojom zasadnutí a predkladateľ si návrh osvojil. 

Ide o pozemok, ktorý je pre mestskú časť nevyužiteľný. Nachádza sa medzi pozemkom žiadateľa 

a oporným múrom. Cena, ktorá bola určená bola určená znaleckým posudkom, je tam suma 421 € 
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za m2 plus samozrejme platí sa ešte užívanie pozemku za predchádzajúce 2 roky kde bola suma 

určená na 10 € za m2. Ďakujem. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, pokiaľ niekto má záujem.  

Pokiaľ nie je teda záujem o diskusiu tak ukončujem diskusiu a dávam návrhovú 

komisiu aby zaujala stanovisko. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Návrhovej komisií neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy, preto prosím 

hlasujme o materiáli tak ako ho máme predložený. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A hlasujme prosím. 

/Hlasovanie/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre, takže...Za bolo 21, proti nebol nikto, takže konštatujem, že tento bod bol schválený. 

Ďakujem pekne. Prechádzame k bodu č.7. 

 

7. Návrh na prenájom pozemkov registra „C“, parc.č. 4508/1, 4508/3, 4508/4, 4510/3, 

4510/5 na Korbinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Návrh na prenájom pozemkov registra „C“, parc.č. 4581 a tak ďalej na Korabinského ulici 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím o úvodné slovo. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového, oddelenie majetkové: 

Ďakujem. Oddelenie majetkové predkladá návrh na prenájom pozemkov registra C 

vymenúvaných v materiáli na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ide 

v podstate o obnovenie nájmu, ktorý už raz bol schválený v predchádzajúcom Miestnom 

zastupiteľstve za minulého volebného obdobia. Tento nájom trval od 30.6.2014 do 30.6.2016. Ide 

o prenájom pozemku za účelom vybudovania komunikácie a inžinierskych sietí na vlastné 

náklady, pričom žiadateľ po kolaudácií vybudovanú komunikáciu bezodplatne odovzdá do 

vlastníctva Hlavného mesta Slovenskej republiky. Navrhujeme opäť predĺženie teda obnovenie 
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zmluvy na 2 roky, najdlhšie na 2 roky, prípadne do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia.  

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  

Nik? Takže ukončujem diskusiu a dávam návrhovú komisiu, aby sformulovala uznesenie. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

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

ako ho máme predložený. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Niekto: 

Prešlo! 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Uhm. Za hlasovalo 16, zdržalo sa 4, nehlasoval jeden. Konštatujem, že tento návrh prešiel a 

bol schválený. Ďakujem pekne. Ideme na bod č.8. Návrh na predaj pozem... 

 

8. Bod č. 8 sa stiahol 

 

Niekto: 

Bol stiahnutý, nie? 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Osmička?  

Viacerí: 

(diskusia o tom, či bol bod č.8  stiahnutý) 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre, takže bod č.8 sa sťahuje. Ideme na bod č. 9. 

 

9. Návrh na prechod nájmu nebytového priestoru na ulici Špitálska č.57 v Bratislave 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
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Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Návrh na prechod nájmu nebytového priestoru na ulici Špitálska č.57 v Bratislave ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. Takže nech sa páči. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového, oddelenie majetkové: 

Ďakujem. Predkladáme návrh na prechod nájmu nebytového priestoru na ulici Špitálska 

č.57 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. V tomto prípade ide len o nový nájom 

z toho dôvodu, o prechod nájmu z toho dôvodu, že súčasný nájomca si mení svoju právnu formu 

podnikania zo živnostníka na spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom jediným konateľom 

a spoločníkom novovytvorenej spoločnosti s ručením obmedzeným bude doterajší nájomca pani 

Eva Vontszemülová. Nájom bol, vznikol na základe verejnej obchodnej súťaže za minulého 

volebného obdobia v marci 2014, pričom súčasný nájomca bol jediným uchádzačom tejto verejnej 

obchodnej súťaži a má naďalej záujem pretrvať v týchto priestoroch. Prevádzkuje tam predajňu 

textilu. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Prosím otváram diskusiu.  

Nie je záujem o diskusiu tak prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD: 

Ďakujem. Nakoľko nám nebol doručený žiaden pozmeňujúci návrh hlasujme o materiáli tak 

ako ho máte predložený. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A hlasujte, prosím. 

/Hlasovanie/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Za hlasovalo 20, proti nebol nikto. Konštatujem, že tento bod bol schválený. Prechádzame 

k bodu č.10. 

 

10.  Návrh schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku par.č. 8510 vo dvore na 

Špitálskej ul.č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

formou výberu víťaza elektronickou aukciou. 
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Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Návrh schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku par. č. 8510 vo dvore na Špitálskej 

ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza 

elektronickou aukciou. Prosím o úvodné slovo. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového, oddelenie majetkové: 

Ďakujem. Ja len veľmi stručne. Ide o opakovaný materiál, ktorý tu už bol viackrát. Trikrát 

sa uskutočnila verejná obchodná súťaž. Všetci ste to v podstate mali záujem predať tento 

pozemok. Jedine kde boli polemiky boli v minimálnej vychádzacej cene. Prvýkrát to bola suma 

75 600 €, druhýkrát 70 000 €, tretíkrát 65 000 €. Do súťaže sa v takýchto prípadoch nikto 

neprihlásil. My sme navrhli opäť cenu, ktorá bola určená znaleckým posudkom, 35 000 € čo 

predstavuje 208,33 € na m2 s tým, že aj prechádzajúci súhlas pána primátora je s touto sumou. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Á, pán poslanec Dostál, príspevok. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Uhm, nechcem veľmi naťahovať, ale teda tento prípad sme tu mali opakovane, riešili sme to 

na komisii aj na zastupiteľstve. Zdá sa mi ten prípad minimálne sporný z hľadiska budúceho 

využitia tohto pozemku, ktorého hodnota, ak bude využitý na parkovanie, tak bude výrazne vyššie 

ako to, za čo sa to navrhuje odpredať dnes. A pokiaľ z opakovaných súťaží vychádza, že nie je 

záujem odkúpiť to takouto formou tak je asi evidentné, že existuje záujemca a tá súťaž, ktorá tam 

bude asi iba formálna, pretože ten záujemca čaká na to kým v opakovaných verejných súťažiach 

neznížime cenu toho pozemku až na úroveň, povedzme tých 35 000 €. Potom sa do nej prihlási, 

prihlási sa jeden a darmo to bude elektronická aukcia, výsledná suma bude naďalej 35 000 €.  

Čiže ja dám pozmeňujúci návrh, aby sme tú minimálnu cenu zmenili z 35 000 na 60 000 €. 

Ale za rozumnejšie, ak tam existuje jeden záujemca a nie je žiadna iná možnosť ako povedzme to 

rozdeliť a predať to ako parkovanie pozemky, no tak to treba povedať na rovinu a dať to ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, ak si vieme vymyslieť nejaký osobitný zreteľ, ktorý tam je. 

Lebo ja ho tam nevidím, ale keď ideme robiť formu obchodnej súťaže ktorá je de facto priamym 

predajom nejakému už existujúcemu záujemcovi, tak mi to príde divné.  

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového, oddelenie majetkové: 

Ja potom môžem ešte? Ak idete meniť sumu tak treba potom asi aj v bode 8 zmeniť tú 

kauciu, len to Vás ešte poprosím v tom pozmeňujúcom návrhu. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre, medzičasom diskusný príspevok pani poslankyňa Uličná. 
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Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Pán Dostál dal návrh 60 000 éčok? Čiže, takže to je, vyzerá, že už sme tam mali niekoľko 

tých súťaží a asi neboli celkom úspešné. Myslím si, že skôr je to potom plytvanie peňazí, aj úradu, 

aj úradníkov aj súťaže. Tiež som zástanca to, že pokiaľ vieme, že komu to chceme predať 

možnože by ten osobitný zreteľ bol korektnejší, ale my dneska to ako nevieme.  

Môj pozmeňujúci návrh 43 000 €. 

Niekto: 

Aký? 

Viacerí: 

43 000. 

Niekto: 

Jáj, 43 000. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A treba zrejme podobne jak pán Dostál aj ten depozit upraviť, alebo tú kauciu. 

Viacerí: 

(diskusia ku kaucii a sume kaucie pri cene 43 000 euro) 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre, takže uzatváram diskusiu.   

A pristúpime ku, prosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia, ktoré podal pán Dostál. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Prvý pozmeňujúci návrh. Zmeniť minimálnu cenu z 35 000 € na 60 000 € a k tomu aj 

zmeniť teda výšku kaucie v bode 8 na 30.000 €. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Tak ideme hlasovať, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Za bolo 9, proti 4, zdržalo sa 9. Pozmeňujúci návrh nebol prijatý.  

Dobre, takže pristúpime k pozmeňujúcemu návrhu č. 2, ktorý predložila pani poslankyňa 

Uličná a prosím návrhovú komisiu aby prečítala.  
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Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Návrh znenia: zmeniť v riadku „za cenu najmenej 35 000 €“ za  „cenu najmenej vo výške 

43 000 €“ a takisto v bode 8 sa potom mení výška kaucie. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne a prezentujte sa prosím. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Za bolo 11, proti 3, 50 á... 

Niekto: 

Prešiel? Neprešiel. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Myslím, že návrh neprešiel, hej. Čiže konštatujem, že návrh neprešiel. 

Viacerí: 

(diskusia v sieni) 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

No neprešiel! Neprešiel! Tento doplňujúci! A ideme, teraz pristúpime k pôvodnému. Hej. 

Takže prosím návrhovú komisiu aby prečítala pôvodné. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu znenia uznesenia, tak ako ho máte predložený v materiáli.   

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Prosím, prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A  hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

To isté. Za bolo 9, proti 5, zdržali, 45 % takže ani tento návrh neprešiel.. 

Niekto: 

Materiál sa odkladá.. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Materiál sa odkladá vlastne. Dobre, pristupujeme k bodu č. 11. 
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11. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

k vráteniu správy pozemku parc. č. 5183/19 do priamej správy hlavného mesta SR 

na ulici k Železnej studienke. 

 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

K bodu č.11. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto k vráteniu správy pozemku 5183/19 do priamej správy hlavného mesta SR na ulici 

k Železnej studienke. Takže prosím predkladateľov o úvodné slovo. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového, oddelenie majetkové: 

Ďakujem. Predkladáme návrh materiálu, návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy pozemku parcela 5183/19 do priamej 

správy hlavného mesta SR z dôvodu, že predmetný pozemok by mal byť zamenený na pozemok 

5183/9 o výmere 144 m2, ktorý je v súčasnom období vo vlastníctve Pamiatkového úradu SR. 

Touto zámenou pozemku by sa získal lepší prístup pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto 

k ďalším pozemkom, ktoré má v okolí v správe a to aj z dôvodu plánovaného zámeru vybudovať 

na predmetných okolitých pozemkov zariadenie sociálnych služieb. To znamená, my teraz 

vrátime Magistrátu tento pozemok, Magistrát bude následne meniť tento pozemok za pozemok 

Pamiatkového úradu a následne takto zamenený pozemok by nám mal zveriť naspäť.  Ďakujem. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, pokiaľ máte niečo k tomuto bodu..  

Pokiaľ nie, tak uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o navrhnutie uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme 

o materiáli tak ako je predložený. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Prezentujte sa, prosím. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A hlasujme prosím. 

/Hlasovanie/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Za bolo 20, proti nik. Konštatujem, že tento bod bol schválený. Pristupujeme k bodu č.12. 
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12. Návrh na schválenie podmienok nájmu pozemkov pod garážami a na zrušenie 

uznesenia č.149/2010 o podmienkach nájmu pozemkov pod garážami, ktoré sú vo 

vlastníctve fyzických osôb 

 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Návrh na schválenie podmienok nájmu pozemkov pod garážami a na zrušenie uznesenia 

č.149/2010 o podmienkach nájmu pozemkov pod garážami, ktoré sú vo vlastníctve fyzických 

osôb. Prosím predkladateľov o úvodné slovo. 

Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového, oddelenie majetkové: 

Ďakujem. Navrhujeme zrušiť uznesenie č. 149/2010 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

zo dňa 14.9.2010 a navrhujeme zároveň schváliť nové uznesenie, ktorým sa určia ceny za 

prenájom pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta, stále v mestskej časti Bratislava-

Staré mesto pod stavbami, garážami, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb. V minulosti 

uznesením z roku 2010 bol schválený takýto prenájom za 10 €/m2/rok. My navrhujeme dnes 

nájomné za 19 €/m2/za rok pre lokalitu označenú hviezdičkou podľa informačnej snímky z mapy, 

ktorú máte priloženú v materiáli a nájomné 13 €/ m2/ročne pre ostatnú lokalitu. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Á, diskusný príspevok pán poslanec 

Muránsky. 

Poslanec Muránsky: 

No ja mám za to, že pre mestskú časť by bolo podstatne lepšie keby cudzie stavby stáli na 

cudzích pozemkoch a teda že je skôr v záujme mestskej časti tie pozemky pod garážami odpredať 

tým majiteľom tých garáží. Samozrejme, my nijak nemôžeme nútiť majiteľov garáží, aby si tie 

pozemky od nás odkúpili, aj keby sme ich dali za dobrú cenu. Ale taktiež nemôžme nútiť, ich 

nejak spôsobom tie garáže zbúrať a podobne. A myslím, že jediným takým nástrojom ako donútiť 

ľudí uvažovať, že či nie je lepšie si ten pozemok odkúpiť je zvýšenie proste nájmu.  

Preto ja navrhujem zvýšiť nájomné v bode 1 za 25 € za označenú lokalitu jedna hviezdička 

a na 20 € v ostatných lokalitách. 

Niekto: 

Za meter štvorcový? 

Poslanec Muránsky: 

Áno, ten istý text len zvýšená suma. 

Niekto: 

Čiže z 19 na 22 a ... 
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Poslanec Muránsky: 

Z 19 na 25 € a z 13 na 20 € 

Niekto: 

To je teda rozdiel.. 

Poslanec Muránsky: 

Ja som to konzultoval s realitným maklérom a stále to nie je príliš vysoká cena. Že trhové 

ceny prenájmov pozemkov sa teda pohybujú podstatne vyššie.  

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Nasleduje faktická, pán poslanec Dostál. 

Poslanec Mgr. Dostál:  

Ja by som len rád upozornil, že tá téza o tom, že je dobré, ak sa vysporiada aj pozemok, ak 

sa predá teda náš pozemok, ktorý je pod garážami, neplatí univerzálne. Pretože sú garáže a garáže. 

Sú garáže, ktoré sú na nejakých úplne odľahlých pozemkoch a tak tam to má opodstatnenie, keď 

pre ten pozemok už nikdy nebude žiadne iné využitie. No ale sú aj garáže, ktoré sa nachádzajú na 

pozemkoch, ktoré sú povedzme obklopené mestskými pozemkami a v takom prípade ak sa 

rozpredajú takéto pozemky pod garážami, tak tie garáže keď raz tam prestanú existovať, čo sa aj 

stane, tak miesto toho aby to bol mestský pozemok zasa raz v budúcnosti, tak to bude pozemok, 

ktorý bude mať čiastočne ho vlastniť mesto a čiastočne nejaké množstvo malých vlastníkov. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne, nasleduje poslankyňa Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ja upozorňujem, že jedná sa väčšinou o 19 alebo 20 m2. Nehovoríme o nejakých velikých 

plochách čiže ani oni neskrachujú a uvedomia si, že majú pozemok mestskej časti Staré Mesto, 

síce pod svojou garážou ale staromestský pozemok. A už len kvôli tomuto je dôležité, aby sa tá 

smiešna suma, ktorá bola doteraz upravila.  

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Áno, ďakujem pekne, pán poslanec Osuský. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Ďakujem za slovo. Pri pohľade na tú mapu a krížiky tak, dá sa povedať, pre mňa potvrdilo 

to čo povedal Ondro Dostál. No len jeden z tých krížikov je umiestnený na nádvorí Nemocnice na 

Partizánskej.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 
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Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Hviezdičku tam nevidím žiadnu v tom prípade. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

To je pravda, ani ja nie. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

No to je jedno. To je vo vode ten krížik? 

Viacerí: 

To je obvod. To je celý obvod tam to vyčiarkované. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Aha! Pardon teda. Ten krížik je, sa rozumie celé to územie. 

Niekto: 

Áno! 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Pardon! Sťahujem! Áno, hviezdička teda. Hej. Dobre! Pardon! 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre, takže pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky, tak ukončujem diskusiu a prosím 

návrhovú komisiu, aby prečítala uznesenie respektíve ešte ho len píše pán Muránsky. Takže 

dajme mu čas.  

Ináč si myslím, že je to rozumné, že naozaj sa k tomu majetku mestskému naozaj trošku 

postavíme.  

Viktor ešte dopisuje, aj sa snaží. Pomôžte mu niekto, no! Štafetu! Ďakujeme. Takže teraz 

poprosím Barboru. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD: 

Takže čítam pozmeňujúci návrh. „Navrhujem zvýšenie ceny nájmu v bode Nájomné z 19 €/ 

m2/rok na 25 €/ m2/rok a z 13 €/ m2/rok na 20 €/ m2/rok“. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 
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Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

16 bolo za, zdržali sa 4, takže návrh je schválený. Prechádzame k bodu číslo... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Aha! Pardon! Toto bolo... aha.. ale pokiaľ sa tento schválil.. aha, aha! Dobre, takže o.k. 

Dobre. Takže poprosím návrhovú komisiu aby čítala uznesenie o celom návrhu. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Čiže hlasujeme teraz o uznesení ako o celku so zmenenými sumami, ktoré predložil 

v pozmeňujúcom návrhu pán kolega Viktor Muránsky. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Za bolo 19, zdržali sa dvaja, takže tento bod bol schválený. Ďakujem pekne. Prechádzame 

k bodu č. 13. 

 

13. Návrh na schválenie zámeru využitia nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 7249/1 na 

ul. Dobšinského v Bratislave na výstavbu zariadenia sociálnych služieb 

 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Návrh na schválenie zámeru využitia nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 7249/1 na ul. 

Dobšinského v Bratislave na výstavbu zariadenia sociálnych služieb. Prosím predkladateľa 

o úvodné slovo. Pán prednosta. 

JUDr. Jesenský, prednosta: 

Ďakujem pekne za slovo. Dovoľujem si vám predložiť návrh na zmenu investičného zámeru 

na ul. Dobšinského 1. Pôvodný investičný zámer hovoril o výstavbe nájomných bytov. Tento 

zámer by sme chceli zrušiť a na predmetnej lokalite vystavať zariadenie opatrovateľskej služby. 

Zariadenie opatrovateľskej služby musí mestská časť prevádzkovať na základe Zákona 

o sociálnych službách. V súčasnosti sa prevádzkujú 3 takéto zariadenia a všetky sú 

v nevyhovujúcom technickom stave. Sú zle dostupné, tri sa nachádzajú v nebytových priestoroch, 
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jedno sa nachádza v bytových priestoroch. Tým, že by sa vystavalo nové zariadenie 

opatrovateľských služieb tak tieto tri by mohli zaniknúť. Podľa rozhodnutia zastupiteľstva by sa 

s nimi potom naložilo. A zámerom teda je zrušiť, tak jak v nasledujúcom materiáli, v bode č.14, 

zrušiť uznesenia zastupiteľstva, ktorým bola schválená výstavba nájomných bytov a prijať nový 

zámer, ktorým by bola výstavba zariadenia opatrovateľských služieb na Dobšinského ulici. 

Ďakujem pekne. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Ležovičová. Faktickú? 

Tak fakticky pán Borguľa. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Ja len chcem túto komédiu doplniť fakticky lebo keď ste pán prednosta hovorili o tých 

predošlých materiáloch, tak ešte prodošlý materiál teda bol, že budeme na Dobšinského stavať 

sociálne zariadenie.  

JUDr. Jesenský, prednosta: 

Áno! 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Potom sme to zrušili. Budú sa tam stavať, sú to nájomné byty a sociálne zariadenie 

popri Červenom moste. Teraz zase sociálne zariadenie, tak ja sa zase teším za 3 roky keď tam 

zase vymyslíme niečo nové. Ďakujem. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem. Diskusný príspevok pani poslankyňa Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Ja zase naopak podporí, poprosím kolegov, aby toto podporili. Vraciame sa len 

do pôvodného stavu, ktorý sme pred 4 rokmi zrušili, v prvom rade.  

A v druhom rade, keď to schválime, bola by som rada keby sme na každom zastupiteľstve 

dostávali informáciu čo nové sa v tom robí. Tak ako dostávame o Železnej studienke. Takže ja 

prosím o podporu tohto materiálu, ďakujem. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Borguľa. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Chcem sa len opýtať, to zariadenie na Železnej studničke, v jeho, v tom zámere výstavby na 

Železnej studienke, pokračujeme v tom zámere alebo ten sa týmto pádom ruší? 

JUDr. Jesenský, prednosta: 

Nie neruší. 
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Poslanec Ing. Borguľa: 

Pokračujeme. Čiže budeme dve sociálne zariadenia stavať. 

JUDr. Jesenský, prednosta: 

To zariadenie na Železnej studničke je Dom dôchodcov. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

A toto je sociálne zariadenie. 

JUDr. Jesenský, prednosta: 

A toto je zariadenie opatrovateľskej služby. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Ďakujem. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú ďalšie príspevky tak ukončujem diskusiu a prosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ešte čakáme na pozmeňujúci návrh. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Aha, hej, ešte čakáme na pozmeňujúci návrh poslankyne Ležovičovej. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ako vždy. Tak to vždy bolo. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Tak, prosím návrhovú komisiu.. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Čiže dopĺňame do uznesenia časť C: „Doplniť o informáciu na každé zastupiteľstvo“ 

Viacerí: 

(diskusia ako presne naformulovať znenie pozmeňovacieho návrhu).  

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre, vieme o čo ide. To znamená.. Áno? Tak formulujme. Ešte viac potrebujete? 

Viacerí: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto žiada starostu aby na každé 

zastupiteľstvo predložil informáciu o krokoch vykonaných, vykonaných krokoch v súvislosti 

s projektom. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre, takže budeme hlasovať o tomto doplňujúcom uznesení. Takže prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 
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Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Konštatujem, že toto doplňujúce uznesenie bolo schválené a teraz prosím hlasovať ako 

o celku. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Hlasujeme teraz o uznesení ako o celku, čiže s bodmi A, B, C. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Prosím prezentujte sa, prosím. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Konštatujem, že bod č. 13 bol jednomyseľne schválený. Pristupujeme k súvisiacemu bodu     

č. 14.  

 

14. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto č. 108/2013 zo dňa 25.06.2013 v časti B. a C., ktorým bol schválený 

Investičný zámer výstavby nájomného bytového domu na Dobšinského ulici v 

Bratislave 

 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č. 108/2013 zo dňa 25.06.2013 v časti B. a C., ktorým bol schválený Investičný zámer výstavby 

nájomného bytového domu na Dobšinského ulici v Bratislave. Prosím predkladateľov o úvodné 

slovo. 

JUDr. Jesenský, prednosta: 

Myslím, že netreba asi úvodné slovo k tomu, tak nadväzuje sa na predchádzajúci bod. 

Ďakujem pekne. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Nadväzuje, takže bez.. bez..  
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Niekto: 

Súvisí. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Súvisí s predchádzajúcim bodom, takže otváram diskusiu a prihlásil sa pán poslanec Dostál. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ja sa chcem len spýtať, že či sme tieto body nemali prerokovať v opačnom poradí? Lebo čo 

sa stane keď teraz tento bod neodsúhlasíme. Budeme mať na jedno územie 2 zámery. Ja chápem, 

že mohol by nastať istý problém aj keby sme najprv zrušili ten zámer a potom neschválili nejaký 

nový. Ale teraz zdalo by sa mi menší problém keby na ten istý pozemok neexistoval žiadny zámer 

ako keby, ako keď by teoreticky sa stalo, že naň budú existovať dva zámery, ktoré sú navzájom 

rozličné a spoločne nerealizovateľné. 

JUDr. Jesenský, prednosta: 

Áno, uvažovali sme týmto smerom. Presne ako hovoríte, čo má byť skôr. Potom zase 

v prípade, že by nebol schválený zámer výstavby zariadenia opatrovateľskej služby tak by sme 

nedávali návrh na zrušenie toho pôvodného zámeru. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Verme, že dôjde k zhode. Ešte faktická pán Osuský. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Toto je bezplatný, poobedňajší, počas procesu trávenia, test zdravého rozumu 21 kladne 

hlasujúcich v predchádzajúcom hlasovaní. To napĺňa Júlia Fučíka: „Lidé bděte!“ 

Niekto: 

Bděte, neblbňete! 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú ďalšie príspevky, ukončujem diskusiu a prosím návrhovú 

komisiu o navrhnutie uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Keďže sme nedostali žiaden pozmeňujúci návrh hlasujeme o materiáli tak ako ho máme 

predložený. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Prosím, prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A hlasujme, prosím. 

/Hlasovanie/ 
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Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Za bolo 21, proti nikto. To znamená, že bod č. 14 bol schválený. Ďakujem pekne. 

Prichádzame k bodu č.15. 

 

15. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok 

rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto  

 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej 

organizácie časti Seniorcentrum Staré Mesto. Predkladateľom pán Alex, proprosím o krátke 

úvodné slovo. 

PhDr. Alex, riaditeľ Seniorcentra SM: 

Ďakujem. Krátke. Dobrý deň, v návrhu sa jedná o 2 prípady dvoch klientiek zomrelých, kde 

vznikla pohľadávka. Nemali taký príjem, že by mali plnú úhradu, neexistovali povinné osoby zo 

zákona, ktoré by doplácali. Je tam právoplatné ukončené dedičské konanie, zastavené pre 

nemajetnosť. Ďakujem. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem za úvodné slovo. Otváram diskusiu. Pokiaľ nie je záujem uzatváram diskusiu a 

prosím návrhovú komisiu o navrhnutie uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Hlasujeme prosím o materiáli tak ako sme ho dostali predložený. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Prezentujte sa, prosím. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A hlasujte, prosím. 

/Hlasovanie/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Za bolo 20, proti nebol nikto, nik sa nedržal. Bod č. 15 bol schválený. Pristúpme k bodu 

č.16. 

 

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

rok 2016- oblasť školstva 
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Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016- 

oblasť školstva. Predkladateľ bude pán Šutara.  

Pokiaľ nie je záujem, môžeme bez úvodného slova. Bez úvodného slova. Ďakujem pekne.  

Takže otváram diskusiu.  

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ukončujem diskusiu a prosím návrhovú komisiu o navrhnutie uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

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

ako ho máme predložený. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Prezentujte sa, prosím. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A hlasujte, prosím. 

/Hlasovanie/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Za bolo 21, proti nikto, zdržal sa nik. To znamená, že návrh č. 16 bol schválený. Ďakujem. 

Pristupujeme k bodu č.17. 

 

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

rok 2016-oblasť kultúry 

 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 

v oblasti kultúry.  

Bez úvodného slova, poprosím.  

Otváram diskusiu. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Pokiaľ sa nikto nezapojil do diskusie ukončujem diskusiu a prosím návrhovú komisiu 

o definovanie uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Hlasujme prosím o materiáli tak ako sme ho dostali predložený. 
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Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A hlasujte, prosím. 

/Hlasovanie/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Za bolo 20, proti nik, zdržal sa nikto. To znamená, že bod č. 17 je schválený. Pristupujeme 

k bodu č.18. 

 

18. Správa o rozdelení a použití daru spoločnosti Transpetrol, a.s. na SK PRES 2016 

 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Správa o rozdelení a použití daru spoločnosti Transpetrol, a.s. na SK PRES 2016. Úvodné 

slovo nám povie pán prednosta, doktor Jesenský. 

JUDr. Jesenský, prednosta: 

Ďakujem pekne. Dovoľujem si vám predložiť správu o rozdelení a použití daru spoločnosti 

Transpetrol, a.s. vo výške 1 milión euro, ktorý sme dostali na, v súvislosti s SK PRESom, teda 

s predsedníctvom Slovenskej republiky. V predmetnom materiáli, ktorý sa skladá z troch častí sú 

popísané aktivity za jednotlivé oddelenia a teda hlavne za oddelenie investičné, informačných 

technológií a životného prostredia. Do podrobnosti rozpísané tak jak bolo požadované jednotlivé 

práce s počtom merných jednotiek, so všetkými činnosťami ktoré sa vykonali a jak bol tento dar 

zúčtovaný voči spoločnosti Transpetrol. Ďakujem pekne. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ďakujem za úvodné slovo. Otváram diskusiu.  

Diskusný príspevok pani poslankyňa Satinská. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ďakujem. Ja by som sa chcela opýtať pána prednostu. Ako celkom dobre nerozumiem tomu, 

že napríklad sú tam rovnaké činnosti, som si to ná.., teda prečítala ten materiál a snažila som sa ho 

pochopiť aj keď nie som finančníčka. V tej časti 1 Komunikácie, bod 2,3,4,5,6,7, ulice Baštová, 

Panská, Ventúrska, Sedlárska, Laurinská, Židovská vysúťažila tá istá firma a každá ulica má inú 

cenu za meter štvorcový. A tie ceny sa líšia, sú od 42 € za m2 až po najvyššiu sumu 103 €. 42 € je 

na Laurinskej a na Hviezdoslavovom námestí je 103 € za m2. A spolu teda tá zákazka pre tú 
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firmu, len v týchto piatich bodoch, je 200.000 €. Ja sa chcem opýtať, že teda že nerozumiem 

tomu, že prečo v každej tej položke za tie isté práce je rôzna cena na m2. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Viete odpovedať? Zrejme sa vychádzalo z nejakých ponúk, ale mňa len taký sedliacky 

rozum, že ste spomínali 2 ulice. Hviezdoslavovo je zrejme nejaká dlažba, predpokladám a tá 

druhá ulica bola aká? Nechytil som!  

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Bolo ich tam.. je 5 rôznych ulíc. Ventúrska, Sedlárska, Panská, Laurinská, Hviezdoslavov 

a Rybárska brána. Každá z nich má inú cenu. Najnižšia je 42 € za m2 na Laurinskej a najvyššia je 

103 €, čo je viac ako dvojnásobok, na Hviezdoslavovom námestí. To znamená, že Rybárska brána 

je za 80 €... 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ja, ja.. Mňa niečo napadá, ale to len napríklad na Hviezdoslavovom pred tým 

MacDonaldom sa robila úplne nová dlažba. Tam sa vsúvala dlažba. Podobne na Klariskej sa 

dávala nová dlažba čiže niekde bolo len predláždenie, že sa nedával materiál.  

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

No, práveže nie. Práveže nie. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Nie? 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Práveže nie. Ja sa pýtam na to pretože tuto sú ako verejne vysúťažené týchto od 2 až 7 

bodov, sú rovnaké tam napísané predmety a pritom na Michalskej ulici tam je samozrejme iná 

cena lebo tam je práve napísané ´plus kamenná dlažba´. Takisto iná cena je na Židovskej ulici 

pretože tam je niečo napísané navyše ´výmena asfaltového povrchu´. To sú iné technológie. Je to 

týchto, (jeden, dva, tri, štyri, päť) šesť ulíc, áno, je má rovnaký ako keby že rovnaký predmet 

činnosti, že sa tam robili rovnaké veci za cenu od 42 do 103 € za m2. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Faktickú pán Holčík. Mám pocit, že k tomu niečo chce. Takže.. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Áno, ja by som chcel doplniť, že je to v tom, že je tam iný druh dláždenia. A nie je pravda, 

že na Hviezdoslovovom len tá jedna. Tam sa predsa opravovala čiastočne aj tá mozaiková dlažba 

a samozrejme, že práca na tej mozaikovej dlažbe stojí celkom inú sumu ako keď sa niekde 

asfaltuje ulica. Baštová ulica je z pôvodných kameňov, ktoré sú tam, tie travert.., tie mrákotinské 

žulové kamene, ktoré  sa nielen museli vybrať, ale niektoré sa museli nahradiť, musel sa tam 
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dokonca obrubník prerábať. Pokiaľ viem, niekde sa aj vymieňali v rámci toho, tej opravy 

povrchu, aj nie vymieňali ale opravovali, kanálové vpuste a preto je tá cena vždy inakšia. Tam 

nejde o počet kvadrátnych metrov ale o to, aký je ten povrch v tej ulici. Ja myslím, že v tomto 

prípade je to úplne v poriadku.  

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Nech sa páči, faktická, pani poslankyňa Satinská. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

(úvod vety nie je zachytený na mikrofóne) sa v tomto zozname vôbec nenachádza a v bode 

2 až 7 sa píše to isté ´lokálne opravy uvoľnenej a polámanej kamennej dlažby´. Čiže nepíše sa 

o oprave zámkovej dlažby, nepíše sa to čo sa píše, hej? V tých iných bodoch! Čiže všetkých 6 

bodov má rovnaký predmet ako kebyže ´lokálne opravy uvoľnenej a polámanej kamennej dlažby´. 

Žiadne asfaltovanie, žiadna zámková dlažba. Kamenná dlažba a cena za meter štvorcový je všade 

inakšia, teda je od 42 do 103, akože,  euro za jeden m2. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Toto jedine by nám vedeli potom povedať z... 

Niekto: 

Z finančného. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

...z oddelenia dopravy, ktorí to majú gestorsky. É, pardon, to je investičné, takto 

z investičného. Pán Vanda je žiaľbohu na dovolenke a neviem či, ktorý, v tejto chvíli asi.. 

Niekto: 

Máme tu pána Kamenistého! 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Pána Kamenistého možno nech skúsi že.. ak počúval alebo.. 

Ing. Kamenistý, vedúci referátu dopravných stavieb: 

Ja teda keď môžem. Ja som si to prepočítaval teraz tak rýchlo a mne to vyšlo okolo 70 € za 

meter štvorcový. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

(úvod mimo mikrofónu) ...na Rybárskej bráne to stálo 80, no a na Laurinskej 42 a na 

Hviezdoslavovom námestí je 103 na meter štvorcový. 

Ing. Kamenistý, vedúci referátu dopravných stavieb: 

Hviezdoslavovo námestie tam je iný druh kamennej dlažby, to bude tým. Tie ostatné ulice 

majú rovnaký teda podobný typ kamennej dlažby a tam sa to pohybuje okolo tých 70 € za meter 

štvorcový. 
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Niekto: 

(Nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

A niekde je 42. 

Ing. Kamenistý, vedúci referátu dopravných stavieb: 

42 som nenašiel vôbec. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

To je na tej ulici Laurinská. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre, takže faktická pán Osuský.  

Poslanec MUDr. Osuský,  CSc.: 

Milá Vierka, ja sa necítim odborník na dláždenie, ale jedna vec je istá. Tak ako tie ulice boli 

vymenované ich spoločným menovateľom, tej prvej kategórie, bolo to, že sa jedná o tie ploché 

dlaždice, ktoré majú 20x13 cm a hrúbku možno 3,5 cm, 4 cm. Ergo sa osádzajú plytšie, je s tým 

menej práce. Na Laurinskej sú to pomerne veľké dlažobné kocky, povedzme 12x12x12 cm, ktoré 

sa hlbšie osádzajú a zase pokrývajú nejakú plochu každá a na Hviezdoslavovom námestí sú to 

malé kocky, zhruba 5.5 teda 6x6x6 cm. To znamená, že na tú istú plochu ako položíš jednu 

vlastne takmer kachličku na Michalskej, musíš položiť najmenej 6 kociek tej veľkosti akej sa 

používajú na Hviezdoslavovom námestí. Pre mňa, aj keď rozhodne nie som žiadny odborník je 

väčšia práca robiť mozaiku z kamienčekov 6x6 cm ako mozaiku z kamienčekov 20x12 cm. 

Starosta: 

Pardon, ja sa ospravedlňujem.  

Každá ulica mala iný problém. Na Rybárskej bráne napríklad boli 3 cm dlažobné kocky, 

ktoré sa nahrádzali 6 cm kockami, pretože jednoducho tie boli tak zničené. A keď sa to otvorilo, 

preto tam bola aj vyššia cena lebo je tam nový materiál. Namiesto 3 cm tenkých koc.., tej dlažby 

išla 6 cm dlažba aká má byť všade inde v Starom Meste. Takže  môžem vás ubezpečiť, že 

jednotkové ceny, ktoré boli vysúťažené vlani ešte v prvej polovici roka spoločnosti Pytel 

Brauselleter, tak tieto jednotkové ceny boli dodržané. Len každá tá ulica bola rozdielna v tom, že 

jednoducho bola tam iných rozsah tých prác. Pokiaľ Rybárska brána vychádza najdrahšie, 

vychádza preto, lebo tam jednoducho okolo Kernovho domu bola dlažba, ktorá mala 3 cm a tá 

bola odstránená a namiesto nej bola daná 6 cm dlažba, ktorá bola logicky drahšia a ktorá 

jednoducho je trvácnejšia. To isté na Rybárskej bráne, pardon, na, okolo Kernovho domu 

a Hviezdoslavovo námestie tam bol aj vymenený žľab, hej? Tam proste aj odtoky a tak ďalej. To 

znamená každá jedna táto práca, ktorá bola spravená bola urobená presne v súlade s tým ako boli 
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vysúťažené tie ceny a rozdiel môže vzniknúť z toho, alebo vzniká z toho, že na každej ulici bol 

iným spôsobom robené. Niekde bola nová dlažba, niekde bola použitá stará dlažba, niekde bolo 

potrebné opraviť podložie. Napríklad na Rybárskej bráne tam to bolo spojené s výmenou 

plynových prípojek. To znamená, tam  úplne iná situácia ako na Laurinskej alebo na Ventúrskej.  

Starosta: 

Pani poslankyňa Satinská, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ďakujem. Ja sa chcem poďakovať, že ste to vysvetlili pán starosta a tiež sa chcem 

ospravedlniť ako ma tu upozornil, že som jednu cenu zle vypočítala, to je moja chyba, 

s kalkulačkou. Ale ďakujem pekne. Teraz je to vysvetlené.  

Lenže čo mňa zarazilo bolo to, že všetky tie položky ako keby boli formulované rovnako. 

A keď ste teraz povedali, že na Hviezdoslavovom námestí boli vymieňané aj žľaby, tak logicky na 

meter štvorcový to musí byť viac. Takže ďakujem za vysvetlenie. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Po roku sme konečne opravili aj pred McDonaldom. Okolo McDonaldu 

bola totálne zničená dlažba a opäť tam boli tie 3 cm a tu je presah Hviezdoslavovo námestie – 

Rybárska brána. V tom, v tom rohu, keď sa tam dnes pôjdete pozrieť zistíte, že proste je to 

komplet nová dlažba spravená aj s tým odkanalizovaním. Ďakujem pekne. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

To je, Františkánske námestie. Žiaľ, je v priamej správe magistrátu. Celé Františkánske 

námestie to jednoducho predchádzajúca samospráva zamenila alebo odzverila mestskej časti, 

takže v tomto prípade je to, áno máte pravdu je v dezolátnom stave.  

To isté aj Radničná ulica, ktorá je katastrofálnom stave a mrzí ma, že hlavné mesto, 

Magistrát, pri príležitosti týchto rozsiahlych opráv sa nevenovali aj týmto dvom lokalitám, ktoré 

sú najhoršie momentálne v historickom jadre. 

Pán poslanec Vagač, diskusný príspevok nech sa páči. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Chcem sa spýtať. Keď si pozriete tak v tomto smere Staromestská ako zarobila na tejto akcií 

akože desaťtisíce euro. Všetko je tu, ako objednávka na Staromestskú, keď si pozriete úprava 

zelene túto časť, tak  Staromestská, Staromestská, Staromestská. Staromestská už teda aj orezáva, 

aj sadí aj všetko. Zaujímavé je celkom, že Staromestská zarobila 100.000 € na zvýšenej frekvencii 

čistenia koš.. 
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Starosta: 

Pán poslanec, ja Vás preruším! Nehnevajte sa ale hovoriť, že zarobila, keď hovorím o tom, 

že to fakturovala, že zarobila! Tie práce boli vykonané a tie práce sa vykonávajú. To by sa 

vykonávali do konca tohto roka. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ja sa Vás pýtam, či teda, či poslanci majú ten pocit, že potrebovala, sme mali 100 000 euro 

na zvýšenie frekvencie čistenia tých košov a ulíc, že či to tak naozaj akože, že kde sa teda potom 

ušetrilo? Akože, že teraz keď toto skončí tak bude špinavšie mesto? Alebo máme čistejšie mesto 

alebo čo to je ? Lebo 100 000 euro, zvýšiť harmonogram čistenia za súčasného stavu na, 

vysýpania košov, na, že či bolo treba vysýpať toľko košov? Že za 100 000 euro navyše. To sa 

pýtam! Či tu bol taký.. 

Starosta: 

Tých 100 000 euro to je na pol roka a to nie je len na vysýpanie smetných košov. To je aj na 

denné upratovanie. Ako iste viete, v predchádzajúcom období bola postupne znižovaná výdavky 

mestskej časti na čistenie verejných priestranstiev a údržbu zelene. Pôvodne to bolo 1,5 mil.., 2 

milióny euro v prepočte, potom to bolo 1,5 milióny euro a vlani to vychádzalo okolo milióna 

euro, ak nie viac. My sme vlani napríklad súťažili cez elektronické trhovisko. Ukázalo sa, že to 

nebol dobrý spôsob, dobrý spôsob obstarávania, pretože tam vyhrávali najnižšie ceny ale 

samozrejme aj tá kvalita sa tomu.. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ja len dokončím, lebo mi beží príspevok.. 

Starosta: 

Prepáč! 

Poslanec Ing. Vagač: 

Že pýtam sa, že či po 30. novembri máme očakávať špinavšie mesto alebo že či teraz žijeme 

v tom čistejšom meste. Lebo 100 000 euro čistenie, mesta, tejto oblasti lebo tie ulice sú toto 

v tejto oblasti, či žijeme v tak superčistom a že čo od 1. decembra sa bude diať lebo 100 000 euro 

je skutočne veľký peniaz. Ďakujem. 

Starosta: 

Je to na pol roka, to poprvé ale môžem vás ubezpečiť, že nebude Staré Mesto menej 

čistejšie pretože od ... A od augusta nastúpila, od konca, myslím 18.-teho alebo 19. augusta 

nastúpil nový dodávateľ, ktorý bude zabezpečovať čistenie všetkých komunikácií s výnimkou 

historického jadra. Historické jadro naďalej zostáva v kompetencii alebo teda v správe 

Staromestskej vzhľadom k tomu, že je tam nevyhnutný, nestačí raz týždenne alebo raz, uhm, dva, 
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treba tam dvakrát denne čistiť a v prípade potreby operatívne aj navyše. Určite po skončení 

predsedníctva nebude historické jadro ani Staré Mesto viac špinavé. Naopak. Myslím si, že bude 

ešte čistejšie. Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Párnická, faktická poznámka. 

Poslankyňa Párnická: 

Ja samozrejme sa k tým stromom a orezom, že je tu napísané, že ´výsledok obstarania 

Staromestská.  A veď Staromestská, ona súťažila nejakého dodávateľa alebo? 

Starosta: 

Áno! Staromestská všetky činnosti, ktoré nerobila priamo ona, všetky činnosti súťažila.  

Poslankyňa Párnická: 

Uhm. 

Starosta: 

Pán poslanec Vagač, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Vagač: 

No priznám sa, že bývam na Dobrovičovej a tie cesty Alžebtínska, Bezručova, 

Dobrovičova, Gajová a tieto. Priznám sa, že tam bývam ale že by som si tam všimol nejaký akože 

extrémnejší pohyb čistiacich strojov a čistejších ulíc. Tak to teda nie je, skôr to tam je opačne. 

Lebo však je tam stavba, takže je to ešte horšie. Ale ani na Klemensovej ani na, vôbec nič také sa 

nedeje. Ale 100 000 euro je 100 000 euro. Tak! To je všetko. 

Starosta: 

Ďalšie diskusné prípevky, nech sa páči.  

Pokiaľ nie sú tak dovolím si ukončiť diskusiu, ďakujem pekne pán prednosta a poprosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy, preto prosím hlasujme 

o materiáli tak ako ho máme predložený. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím prezentujte sa.  

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 
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Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 16 poslancov, proti bol 1 , zdržali sa 3. Bod 

č. 19. 

 

19. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava–

Staré Mesto za rok 2015 

 

Starosta: 

Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 

Poprosím pána miestneho kontrolóra Paradeisera..  

Bez úvodného slova?  

Niekto: 

Áno! 

Starosta: 

Takže otváram diskusiu, nech sa páči.  

Pán kontrolór je samozrejme k dispozícií keby bolo treba nejaké otázky zodpovedať.  

Keď nie sú žiadne otázky ani diskusné príspevky tak si dovolím ukončiť diskusiu, ďakujem 

pekne,  a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Hlasujeme o materiáli tak ako ho máme predložený. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.  

/Prezentácia/ 

Starosta: 

Prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že správa miestneho kontrolóra, správu ste zobrali na 

vedomie jednomyseľne, 19 za, 1 nehlasoval. Bod č. 20. 

 

20. Správa o kontrole verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov – prieskum trhu za II. polrok 2015 
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Starosta: 

Správa o kontrole verejného obstarávania za II. polrok 2015. Bez úvodného slova. 

Niekto: 

Áno. 

Starosta: 

Takže otváram diskusiu, nech sa páči. Pani Uličná, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ja sa iba chcem spýtať či mám správnu informáciu, dneska novelu Zákona o verejnom 

obstarávaní od 1. apríla 2016, že ten prieskum trhu že 3 ponuky, to už je zrušené zákonom? Či ja 

mám nejakú zlú informáciu? Alebo teda môžete mi na to odpovedať pán inžinier? 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Áno môžem. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ďakujem. 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

To by som si nikdy nedovolil odpovedať Vám, že máte zlú informáciu ale ja túto informáciu 

nemám. 

Starosta: 

Pán Zagyi, máme túto informáciu, poprosím Vás? Poďte na mikrofón! 

Ing. Zagyi, vedúci referátu verejného obstarávania: 

Čiže 3 ponuky to je všeobecne ako zaužívané tak. Zákon hovorí, aby boli prostriedky 

vynaložené transparentne, efektívne a účelovo. A to, že 3 ponuky, môžeme mať aj 5 ponúk, 6 

ponúk, to je jedno. To je len tak zaužívané, že 3 ponuky. 

Starosta: 

Ale.. 

Ing. Zagyi, vedúci referátu verejného obstarávania: 

Zákon sa menil tak, že predtým sme museli to zverejniť pred zadaním a potom sa to 

zmenilo, že už nemusíme na profile zverejňovať. Pred zadaním. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Čiže tá posledná zmena Zákona o verejnom obstarávaní je to, že nemusíte to zverejňovať na 

profile? 
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Ing. Zagyi, vedúci referátu verejného obstarávania: 

Tak! 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

A to je od 1. apríla 2016? 

Ing. Erik Zagyi, vedúci referátu verejného obstarávania: 

Áno, od 1. apríla. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Áno? Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. 

Ing. Paradeiser, miestny kontrolór: 

Napriek tomu by som ešte doplnil, že tie 3 ponuky máme zakotvené v smernici, v internej 

smernici pre verejné obstarávanie, ktorá teda platí v našej mestskej časti.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky a otázky tak dovolím si ukončiť 

diskusiu, ďakujem pekne pán kontrolór, a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Keďže sme nedostali žiaden pozmeňujúci návrh, hlasujme prosím o materiáli tak 

ako ho máme predložený. 

Starosta: 

Takže nech sa páči, prosím prezentujte sa.  

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte, prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že zobrali ste  túto správu na vedomie jednomyseľne, za 

hlasovalo 19 poslancov všetkých prítomných. Bod č. 21. 

 

21. Správa a vyjadrenie k nedostatkom z kontroly hospodárenia spoločnosti 

Staromestská a.s., vykonanej miestnym kontrolórom a informácia o opatreniach 

prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a stave ich plnenia 
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Starosta: 

Správa a vyjadrenie k nedostatkom z kontroly hospodárenia spoločnosti Staromestská a.s., 

vykonanej miestnym kontrolórom a informácia o opatreniach prijatých na odstránenie zistených 

nedostatkov a stave ich plnenia. Tento materiál reaguje na správu, ktorá tu bola prednesená za 

obdobie 1.polroka 2015. Dovolil som si, súčasťou materiálu alebo teda bol vám zaslaný aj list 

Predsedu predstavenstva, kde bolo detailnejšie rozpísané vlastne vyjadrenia k jednotlivým 

zisteniam. Niektoré z týchto záverov, väčšina týchto záverov bola splnená alebo sa priebežne plní 

a niektoré sú súčasťou bodu č. 22  napríklad, ktoré sú v materiáli č. 22 a ktoré vlastne vychádzajú 

aj z tejto kontroly kontrolóra.  

Nech sa páči, otváram diskusiu. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Keďže vidím, že nikto nechce diskutovať tak končím diskusiu a prosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

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

ako ho máme predložený. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.  

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 15 poslancov, 4 sa zdržali, správu ste zobrali 

na vedomie. Bod č. 22. 

 

22. Návrh na vyjadrenie súhlasu so zmenou Stanov spoločnosti Staromestská a.s. a 

návrh na vymenovanie člena predstavenstva spoločnosti Staromestská a.s. 

 

Starosta: 

Návrh na vyjadrenie súhlasu so zmenou Stanov spoločnosti Staromestská a.s. a návrh na 

vymenovanie člena predstavenstva spoločnosti Staromestská a.s. Poprosím pani doktorku 

Hahnovú, aby uviedla tento materiál.  
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Ide tam o niektoré zmeny, ktoré sa týkajú stanov obchodnej spoločnosti a ktoré vychádzajú 

zo zmeny legislatívy a ide vlastne o prispôsobenie sa legislatíve stanov obchodnej spoločnosti. 

Nech sa páči. 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Dobrý deň prajem, vážené dámy, vážení páni. Predkladáme materiál, ktorý v podstate 

pozostáva z takých, by som povedala dvoch častí.  

Prvá časť súvisí práve so zmenami stanov kde v piatich bodoch sú uvedené tie zmeny, ktoré 

teda navrhujeme po spolupráci a komunikácii so spoločnosťou Staromestská.  

V prvom bode jedná sa o zmenu teda obchodného názvu. Ono to v podstate vyplynulo aj 

práve z tej kontroly, ktorú robil miestny kontrolór.  

Druhá zmena sa týka zmeny sídla. Nakoľko doteraz mala Staromestská sídlo tu na 

Vajanského nábreží a keďže vlastne má prenajaté priestory, nehnuteľnosť na Žilinskej, kde 

vlastne v podstate aj najviac funguje, tak sa navrhuje zmena sídla na túto ulicu.  

Ďalšie tri zmeny potom súvisia v podstate s takým by som povedala zosúladením dikcie 

Obchodného zákonníka aj so stanovami s tým, že pokiaľ v podstate tieto návrhy čo sa týka zmien 

stanov, keďže mestská časť je 100% akcionár a pôsobnosť Valného zhromaždenia vykonáva 

starosta, tak v prípade, že budú teda tieto zmeny schválené rozhodnutím Valného zhromaždenia 

potom v podstate bude pod rozhodnutia Valného zhromaždenia Staromestská, ako predstavenstvo 

Staromestskej, zosúladiť vlastne a vydať úplne znenie stanov tak, aby to bolo v súlade s týmto 

schváleným návrhom a má to teda urobiť bezodkladne.  

Druhá časť materiálu v podstate súvisí práve so zmenou členov predstavenstva. Tu takisto 

v podstate keď zastupiteľstvom prejde tento návrh alebo teda akým spôsobom bude schválený, 

opätovne bude musieť do 60 dní vlastne Valné zhromaždenie prijať teda rozhodnutie  kde 

v podstate by mali byť tí pôvodní, teda tí členovia, ktorí sa vzdávajú kvázi funkcie, odvolaní 

a mali by byť menovaní noví. Toľko asi v stručnosti. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Ďakujem za slovo. Ja sa chcem fakticky opýtať na proces výberu tých osôb, ktoré sa 

vymenúvavajú, na pána Ľuboša Majera a Oľga Šestáková. Že či bolo nejaké výberové konanie 

alebo je to priamo nominácia. Ak je to priamo nominácia tak koho je to nominácia? Ďakujem. 

Starosta: 

V zmysle zákona je to navrhuje starosta mestskej časti, takže je to môj návrh. Vychádzal 

som z toho, dostali ste všetci z vás životopisy oboch ľudí. Oboch týchto kandidátov poznám 
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a myslím si, že ich skúsenosti či už v oblasti pôsobenia, pána Majera v spoločnosti OLO alebo 

pani Šestákovej, ktorá donedávna pôsobila aj na miestnom úrade a má bohatú právnu prax, tak 

môže byť len na prospech Staromestskej tak, aby vlastne všetky rozhodnutia  predstavenstva boli 

vykonávané v súlade so zákonom. Aby proste neboli žiadne pochybnosti o tom, akým spôsobom 

je táto spoločnosť riadená. Takže ide o moje, moje, môj návrh na základe aj rozhovoru 

s viacerými poslancami tento návrh bol prediskutovaný a je to návrh starostu.  

Žiadne, tak ako vlani, žiadne výberové konania nepovažujem za vhodné alebo respektíve to 

čo sa dialo na úrovni hlavného mesta pri obsadzovaní pozícií v podnikoch s majetkovou účasťou 

hlavného mesta, ako som to povedal pred rokom za tým si stojím. Namiesto toho, aby sa robili 

nejaké, alebo zdanie výberových konaní, ktoré budú následne spochybnené kýmkoľvek, tak 

považujem tento spôsob za jasný, zrozumiteľnejší a férovejší.  

Ja ako štatutár mestskej časti a jediný akcionár zodpovedám za to ako táto spoločnosť bude 

fungovať a preto som s týmto návrhom prišiel.  

Pán poslanec Domorák, diskusný príspevok nech sa páči. 

Poslanec Domorák: 

Ďakujem. Ja mám 2 pozmeňujúce návrhy v tomto bode. V odseku a) navrhujem vypustiť 

body 3 a 5 a v odseku c) chcem navrhnúť, aby sa o každom členovi predstavenstva hlasovalo 

individuálne.  

Starosta: 

Ďakujem pekne, len upozorňujem na jednu vec, že vlastne tie body 3 a 5 vychádzajú zo 

zákona.  

V bode 3 Obchodný zákonník bol zmenený a je tam napísané jasne „orgán, ktorý volí 

členov predstavenstva určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva je zároveň predsedom 

predstavenstva“. To znamená, že ide o zosúladenie našich stanov so zákonom, s Obchodným 

zákonníkom. Z tohto dôvodu nemôžem ako súhlasiť s tým vypustiť tieto dva body, pretože je to, 

zámerom je zosúladiť naše stanovy alebo stanovy spoločnosti Staromestská so zákonom, 

s Obchodným zákonníkom. Je to tam uvedené aj v dôvodovej správe, že prečo je to spravené.  

Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

No ja rozumiem tomu, len môžeme vidieť ten zákon, pán starosta? 

Starosta: 

Obchodný zákonník? Akože chcete povedať..? Tu je to jasne, tu je citácia 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Tu je citácia. 
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Starosta: 

Pani doktorka, nech sa páči. 

JUDr. Iveta Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Tam v tej dôvodovej správe máte práve citáciu zo zákona, hej? Čiže, ale ja tu Obchodný 

zákonník nemám, ale však na internete môže to kľudne ktokoľvek pozrieť. 

Starosta: 

Ak myslím, že v tomto prípade môžete dôverovať pani doktorke, že určite by nedala, 

nepredložila návrh, ktorý by nebol v súlade so zákonom! 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Veď ja to ako nechcem spochybňovať, ale tak teraz ja neviem či dobre čítam. Orgán, ktorý 

volí členov predstavenstva určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva je zároveň predsedom 

predstavenstva. A orgán, ktorý volí členov predstavenstva je mestské zastupiteľstvo! 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Je valné zhromaždenie! 

Starosta: 

Nie, je valné zhromaždenie! 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Je valné zhromaždenie práveže. 

Starosta: 

Je valné zhromaždenie. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Ahá! 

Starosta: 

Vy nevolíte. 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Nie nevolíte. 

Starosta: 

Vy len na návrh starostu vymenúvate. 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Vy len na návrh starostu vymenúvate. Hej, hej! Tu je nakombinované totižto v podstate 

zásady hospodárenia, Obchodný zákonník, Zákon o obecnom zriadení, hej? Čiže to je, to je ako 

nakombinované. Ale vy na návrh starostu vymenúvate, ale určuje, podľa zákona, valné 

zhromaždenie. To je ten orgán. Nie vy, ako miestne zastupiteľstvo, aby ste si to nemýlili.  
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Poslankyňa Mgr. Uličná: 

(otázka nie je povedaná na mikrofón, nie je rozumieť) 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Mňa sa nepýtajte! Ale postupovalo sa podľa toho tak.. 

Starosta: 

Pán poslanec Borguľa, diskusný príspevok nech sa páči. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Pýtal som sa úplne schválne, ako vznikli tieto dve mená a pán starosta nie je to útok na 

Teba. Ja plne rešpektujem to, čo si povedal a v zásade sa s tým stotožňujem, že Ty si sa stal vo 

voľbách starostom tejto mestskej časti. Si plne zodpovedný za chod úradu a v podstate aj za 

spoločnosti, ktoré patria do majetkového portfólia mestskej časti.  

A ja som strašne zvedavý na ostatných kolegov. Lebo sedia tu viacerí s ktorými mám tu 

česť sedieť v mestskom zastupiteľstve, alebo som niekedy sedel vo vyššom územnom celku 

a podobne. A na týchto fórach ja častokrát počúvam, niekedy aj na svoju adresu, aký som 

netransparentný. Nerobíme výberové konania, nerobíme neviem čo a tak ďalej, ale priamo 

obsadzujeme. Aj keď som sa vždy snažil, aby do pozícií mestských podnikov boli nominovaní 

naozaj odborníci a ľudia za ktorých sa vieme postaviť. A tuto to je, úplne natvrdo priamo vybraté 

bez ďalšieho, čiže som zvedavý na hlasovanie tých kolegov, ktorí práve túto hyper-

transparentnosť, špeciálne ma zaujíma strana OKS, SaS a podobne, hlásajú. To je také, že prvé čo 

ma zaujíma.  

A druhé, ja si nemyslím, že je to úplne pán starosta tak jak si to Ty hovoril, že to je Tvoj 

výber a Ty si si takto to zmyslel a preto si to takto dal. Nehnevaj sa na mňa, keď si nám chcel 

naliať čisté víno, tak v tom víne niečo trošku pláva. Lebo ja si neviem predstaviť, ja tie Tvoje 

myšlienkové pochody skutočne nepoznám, ako by si Ty dospel k tomu, aby si vybral za 

nominanta do nejakej staromestskej spoločnosti krajského šéfa strany Sloboda a solidarita, ktorým 

pán Majer minimálne bol a pravdepodobne predpokladám, že ešte stále aj je lebo on je 

podpredseda teda krajský predseda strany Sloboda a Solidarita.  

Ja si osobne myslím, že v zákulisí tu vznikla nejaká taká dohoda. Vznikla nejaká dohoda 

medzi jedným klubom, ktorý tam menoval pani Šestákovú, možno, neviem. A medzi nejakým 

druhým klubom, ktorý nominoval pána Majera. A Ty aby si mal kľud v dome, tak si to zobral na 

seba. Je to od Teba také až hrdinské gesto, že toto robíš. Ja, jáá, podporím, lebo ja sa stotožňujem 

s tým, čo Ty si povedal ale škoda, že sme to neurobili ako na Mestskom zastupiteľstve.  

Na Mestskom zastupiteľstve to bolo podľa mňa urobené naozaj kvalitne. Mestské 

spoločnosti výberové konania. A teda vždy teda predseda predstavenstva OLO, BVS a Dopravný 
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podnik má predsedu predstavenstva, generálneho riaditeľa zvoleného vo výberovom konaní. Ale 

to predstavenstvo má ďalších 5 členov, niekde 6, niekde troch  a tam je to úplne presne 

pomenované. Každý z tých členov je nominovaný nejakým politickým klubom. A ja si myslím, že 

je to úplne legitímne a správne. Lebo jednoducho raz sa poslanci dostanú do Mestského 

zastupiteľstva, zodpovedajú ako sa v tých podnikoch bude nakladať a preto na kontrolu do týchto 

orgánov mohli nominovať ľudí o ktorých si myslia, že majú ten morálny kredit a tie odborné 

znalosti, aby tie podniky dokázali podporovať. Poprosím ďalší príspevok.  

O to viac ma mrzí, že neboli sme schopní urobiť toto tu. Že jednoducho pomenovať, že je tu 

nejaký klub okolo KDH, že je tu nejaký klub okolo SaS a OKS a oni chcú kontrolovať tie 

podniky, ako sa v nich nakladá, ako sa tam peniaze míňajú, ako tam vôbec fungujú všetky tie 

procesy, tak že si nominovali svojich ľudí. Neboli to ochotní pomenovať, Ty si to na seba zobral a 

podľa mňa Ty tam dneska nominuješ ich ľudí. Čiže také sa mi natíska, že ´vodu kážu, víno pijú´. 

Ďakujem. 

Starosta: 

Pán poslanec Kollár, nech sa páči, diskusný príspevok. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Myslím si, že z veľkej časti diskusné vystúpenie mi povedal pán poslanec Borguľa.  

Ja si myslím, že koniec by malo byť týmto politickým „tanečkom“ a že táto spoločnosť je 

už niekde inde. A zastupiteľstvo by malo byť tiež niekde inde, pretože sme najbližší občanovi 

a Vy pán starosta nemal by ste nám tu predkladať takéto veci. Ja sa chcem opýtať. Kto pozná 

týchto ľudí? Vy sám pán starosta?  

Starosta: 

Áno. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Jediný? Nikto iný ich nepozná!? 

Starosta: 

Ja si myslím, že ich možno poznajú viacerí. Všetci ste dostali ich životopisy, týchto ľudí a 

myslím si, že … 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Počúvajte a ja Vám prečítam jednu vec! 

Starosta: 

Nech sa páči! 
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Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Pani Oľga Šestáková na konci píše: „Zo zdravotných dôvodov odchádzam, 

odchádzam, rozväzujem pracovný pomer s kanceláriou prednostu pretože dĺžka pracovného času 

bola pre mňa neúnosná.“ My odkladáme ľudí do našich orgánov ako sociálnej starostlivosti 

a ďalej diplomatov odkladáme takisto... 

Starosta: 

Pán poslanec, nie! 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

..a myslím si, že naša jediná taká organizácia ako je Staromestská a teraz sa to bude volať 

Technické služby Starého Mesta by si zaslúžili iných ľudí. S takýmto niečím, s tou 

netransparentnosťou sa nemôžem uzrozumieť. Pred chvíľou sme tu hovorili o Beňovského, všetci 

mali výhrady a teraz zrazu sú všetci tichučko a sú to absolútne neznámi ľudia. Jednoducho, pán 

starosta, takéto praktiky a maniere by mali skončiť.  

A chcem sa opýtať, prečo odstúpili tí dvaja králi, ktorých sme volili a pochopili sme, že to 

boli len stranícke dohody, nevykonávali žiadnu svoju funkciu. Všetko tam v podstate robí pán 

Slanina a myslím si, že toto predstavenstvo by mohlo fungovať aj na princípe jedného výkonného 

pracovníka a dvoch dobrovoľných funkcionárov, ktorí by nemali poberať žiadne platy za výkon 

tejto funkcie. A ešte aj to si myslím, že nie sú správne nominovaní, určite bude proti ich 

nominácii.  

Ďalej, chcem sa opýtať, za všetky problémy, ktoré boli v Staromestskej má aj 

spoluzodpovednosť dozorná rada. Keď sú čestní, mali by odstúpiť pri voľbe novej organizácie 

a mali by sa tam delegovať ľudia, ktorí sú predovšetkým odborne zdatní a niečo v živote dokázali 

a budú záujmy našej organizácie. Zatiaľ všetko. 

Starosta: 

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

Poslanec Mgr. Dostál: 

Keďže som bol pánom poslancom Borguľom priamo alebo nepriamo vyzvaný, aby som sa 

vyjadril, tak sa teda vyjadrím.  

Ja nebudem hlasovať za predložené návrhy, ja nebudem hlasovať jednak preto, pretože mám 

vážnu pochybnosť o zmysle existencie Staromestskej ako takej, ale teda rešpektujem, že väčšina 

zastupiteľstva to vidí alebo prinajmenšom donedávna videla inak. A, áno, nebolo to výberové 

konanie. Považoval by som za lepšie riešenie keby bolo.  

Súhlasím, už druhý krát dnes s pánom poslancom Borguľom, že nebolo ani otvorene 

pomenované kto koho navrhuje a  teda, že sa to prekrýva, tým že je to návrh starostu. Ale teraz sa 
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zase netvárme, že v meste sa to tiež tak nerobilo pri rozpočtovkách a príspevkovkách. Tam sa tá 

politická afinita priznala iba v akciovkách.  

Ale musím teda povedať, že súhlasím aj s pánom starostom, že fraška, ktorú absolvovalo 

Mestské zastupiteľstvo pred rokom rozhodne nebola lepšia ako to, čo sa tu teraz navrhuje. Pretože 

aj keď som zástancom transparentných výberových konaní a považujem ich za lepšie riešenie ako 

politické nominácie, ale za ešte horšie ako za politické nominácie a teraz či už sú otvorené alebo 

skryté. Považujem politické nominácie, ktoré sa tvária ako transparentné výberové konania 

a v skutočnosti sú čistou fraškou.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Osuský, faktická poznámka na pána Dostála. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Áno, kolega Dostál tu vymenoval všetky možné alternatívy vzniku takýchto štruktúr. A ja 

sa teda domnievam celkom zodpovedne, že keďže žijeme v usporiadaní v akom žijeme, tak by 

strany, ktoré nominujú netajne, transparentne, svojich ľudí mali niesť zodpovednosť za ich výkon. 

Čo je férové a primerané a ak si strana vyberie zlého človeka a urobí jej hanbu tak je primerané, 

aby kus tej hanby niesla. Takže môžeme tu síce hovoriť o výberových úplne korektných 

výberových konaniach kde nikto nebude nikoho poznať a ten dotyčný príde najlepšie z tretej 

galaxie, ale ak by náhodou prišiel z Bratislavy a z nejakého okolia tak je vysoko pravdepodobné, 

že táto možnosť je nenaplniteľná. A potom by sa každý mal hlásiť k svojmu nominantovi. 

Starosta: 

Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka.  

Poslanec Ing. Borguľa: 

Dá sa toto pochopiť, pán Osuský tak, že otvorene hovoríte, že pán Majer je Váš politický 

nominant a návrh do orgánov Staromestská, a.s.? 

Starosta: 

Pán poslanec, ja som povedal v zmysle zákona o hlavnom meste je jasne napísané. 

Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na 

návrh starostu vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb. Toto je 

v zákone. Pokiaľ sa zákon nezmení, tak toto platí a toho sa budeme držať. 

Pán poslanec Bučko, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. arch. Bučko: 

Tak sa teda prihlasujem k svojim predrečníkom a bolo by dobré povedať čí sú to dvaja 

nominanti, nech sa tie politické strany za nich prihlásia. Tí, ktorí ich nominovali. A či si za nimi 

stoja. 
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Starosta: 

Pán poslanec, opäť opakujem. Sú to nominanti starostu v zmysle Zákona o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave.  

Pán poslanec Kollár, faktická poznámka.  

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Chápem, že prečo sa nechcete prihlásiť za nominantov. Nemyslím Vy, pretože tí dvaja králi 

totálne zlyhali a neviete vyvodiť si osobné dôsledky strany, ktoré ich menovali. Pamätáte si, na 

rokovaní ste sa vtedy priznali kto koho navrhol a Vy ste pán starosta povedal ´áno, jasné, sú to 

stranícke dohovory. 

Starosta: 

To nie je pravda, pán poslanec! Toto nie je pravda!! 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Táto fraška by už mala skončiť! 

Starosta: 

Toto nie je pravda! 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ale čo rozprávate!?! Ste robili rokovania so stranami, však ste to na zastupiteľstve povedali! 

Starosta: 

Toto nie je pravda! 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Ale čo budete rozprávať, že nie je pravda! 

Starosta: 

Mýlite sa! Mýlite sa! 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Nemýlim sa! Nemýlim sa! Veď všetci to priznali! KDH tam potom povedalo koho malo 

a SaS-ka alebo kto tiež povedal, že koho nominovali. Čo rozprávate!? Teraz chápem prečo to 

nechcete urobiť! Pre jedno jediné. Jasné, že ja viem, že nemám dobrú náladu, ale.. hovorím len 

pravdu! Jednoducho takéto frašky by v zastupiteľstve nemali byť a tento materiál by sa mal 

stiahnuť a hotovo! 

Starosta: 

Pán poslanec, prosím Vás, aj Vy ste povinný rešpektovať zákon a robiť všetko pre to, aby 

nedošlo k bezpráviu alebo bezvládiu. Jednoducho je tu nejaká situácia, jasne pomenovaná 

a naozaj Vás poprosím, aby ste nehovorili niečo, čo nie je pravda. Ja si za tým stojím a tak ako 
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som si pred rokom stál za tými ľuďmi, nikto nie je neomylný. Ani ja. Ale jednoducho bol to môj 

návrh, aj toto je môj návrh a tým končí diskusia. 

Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

No ako pán Kollár, Vy máte asi lepšie informácie ako máme my poslanci. Ja z materiálu 

čítam, že Krta a Pukač sa dobrovoľne vzdali svojich funkcií. Ja tam nevidím nič iné. 

Starosta: 

Pán poslanec Kollár, faktická poznámka.  

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Pán starosta, Vy chcete tu povedať, že nebolo priznané, že pán Krta a ešte ten druhý boli 

stranícki nominanti? 

Niekto: 

Nie, nebolo to priznané! 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

Tak končím, majte sa tu pekne! 

Starosta: 

Pán poslanec Domorák, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Domorák: 

         Na záver diskusie chcem ten prvý pozmeňujúci návrh stiahnuť, že vypustiť body 3 a 5 

a ponechám len ten druhý návrh hlasovať o každom členovi predstavenstva individuálne. 

Starosta: 

Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Borguľa, nech sa páči, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Čiže priame otázky, priama odpoveď znela, že len tak sa tu zjavil krajský šéf SaS a teda stal 

sa.. 

Starosta: 

Pokiaľ viem, nie je tu žiadny krajský šéf SaS! 

Poslanec Ing. Borguľa: 

Ja myslím, že je alebo teda bol minimálne. Určite bol. Či je neviem, nemal som, ja mu 

(nezrozumiteľné) nič nemám, ja ani nemám proti tomu, že (nezrozumiteľné) Ja som to Rado 

povedal, že Ty si za to zodpovedný, keď tí ľudia tam zlyhajú tak Ty budeš niesť tú vinu. Čiže 

preto sa veľmi čudujem, že nežiadaš aby sa politické strany priznali k svojim nomináciám, lebo 

v tom prípade by to zlyhanie niesli tie politické strany.. Ale teda neviem, že či, nikto sme nepadli 

z jahody a nechodia krajskí šéfovia strán po uliciach len tak sa hlásiť ´jééj, nemáte voľné miesto 
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v Staromestskej, a.s.? Áá, akurát sa tí dvaja vzdali, to si predstavte toľké šťastie!´ Tak poďho do 

predstavenstva! Ďakujem! 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Domorák, faktická poznámka. 

Poslanec Domorák: 

Ja len informáciu, že keďže tu bolo spomínané, spomenutý pán Majer v súvislosti ako 

krajský predseda, on nie je krajským predsedom už niekoľko rokov. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú žiadne ďalšie otázky a diskusné príspevky, dovolím si 

ukončiť túto diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Ďakujem. Máme tu pozmeňujúci návrh Miloša Domoráka kde v odseku C „o každom 

členovi predstavenstva hlasovať individuálne“  

Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím prezentujte sa.  

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za hlasovalo 15 poslancov, proti nebol nikto, 5 sa zdržali, jeden 

nehlasoval. Poprosím ďalej návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Takže teraz budeme hlasovať o bodoch A, B, D. 

Viacerí: 

(rieši sa  o čom presne sa ide hlasovať) 

 Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Tak dobre! Tak teda v bode C ideme hlasovať podľa ustanovenia §15 odsek 2 písmeno i) 

zákona č. 377/199o Zb. zákona o hlavnom meste SR Bratislave vymenúva členov predstavenstva 

spoločnosti Staromestská, a.s. Ľuboš Majer. 

Viacerí: 

(opäť sa rieši o čom presne sa ide hlasovať) 
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Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Tak môžeme teda hlasovať A, B, D tak ako som navrhla pôvodne? Dobre, hlasujeme 

o A a D. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa.  

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 20 poslancov, 1 sa zdržal. Poprosím 

ďalej návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Teraz ideme hlasovať v bode C „vymenúva“ ako prvé hlasujeme o Ľubošovi Majerovi. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa.  

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 15 poslancov, 5 sa zdržali. Poprosím ďalej 

návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Teraz ideme hlasovať v bode C o  Oľge Šestákovej. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa prosím. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Za hlasovalo 11 poslancov, proti bol jeden, zdržali sa 8. Konštatujem, že bod C bol 

schválený.  
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Návrhová komisia, nech sa páči. 

Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

Teraz ideme hlasovať o bode B. „Mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto žiada starostu mestskej časti vykonať všetky potrebné úkony smerujúce k vykonaniu tohto 

uznesenia a následne zápisu príslušných zmien do Obchodného registra“. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa prosím. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 13 poslancov, 6 sa zdržali, návrh bol 

schválený. Tým považujem rokovanie o bode č.22 ukončené. Je tu bod č. 23. 

 

23. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto č. 108/2015 z 27.10.2015, ktorým bolo schválené podanie žiadosti                  

o členstvo v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu 

 

Starosta: 

Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto, ktorým bolo schválené podanie žiadosti o členstvo v Bratislavskej organizácii cestovného 

ruchu. Poprosím o stručné úvodné slovo pani doktorku Hahnovú. 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Ďakujem za slovo. Predkladáme návrh na zrušenie tohto uznesenia z dôvodu, že mestská 

časť v podstate tak ako bolo odsúhlasené zastupiteľstvom podala prihlášku, aby sa teda mohla stať 

členom tejto oblastnej organizácie. Predstavenstvo organizácie rozhodlo, že nechce prijať mestskú 

časť za člena. Požiadali sme o prehodnotenie tohto stanoviska, napriek tomu opätovne potvrdilo 

predstavenstvo BTB, že nesúhlasí s tým a neschvaľuje vlastne členstvo mestskej časti v tejto 

organizácii. Takže na základe v podstate tohto stanoviska opätovného navrhujeme zrušiť toto 

uznesenie. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Ja len doplním, že ukazuje sa, že BTB a Magistrát, alebo mesto Bratislava, 

ako hlavný akcionár alebo proste člen BTB nemajú záujem aby mestská časť Staré Mesto bola 
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členom tejto organizácie. To znamená, že týmto spôsobom nám znemožnili podieľať sa na rozvoji 

cestovného ruchu. Z tohto dôvodu je na mieste otázka, je tu návrh na zrušenie týchto uznesení a je 

to namieste otázka, že či mestská časť Staré Mesto si nezaloží vlastnú organizáciu cestovného 

ruchu, ktorá bude pôsobiť na území Starého Mesta a ktorá bude zabezpečovať v zmysle zákona tie 

činnosti, ktoré nezabezpečuje BTB. Pretože BTB vybrali si z tých činností, ktoré zákon im 

umožňuje len propagáciu a marketing, kým povinnosťou alebo možnosťou takejto organizácie je 

aj starostlivosť o infraštruktúru.  

Ukazuje sa, že aj v rámci predsedníctva, keď mestská časť z tohto daru prispela k rozvoju 

cestovného ruchu vybudovaním nových verejných toaliet, skrášlením verejných priestranstiev 

a tak ďalej, opravou dlažby, výsadbou zelene, kvetinových záhonov. To sú všetko činnosti, ktoré 

mestská časť Staré Mesto dáva alebo investuje do rozvoja cestovného ruchu. V zmysle zákona 

tieto prostriedky môžu byť uplatnené ako v rámci tejto organizácie s tým, že o 2 roky, pokiaľ 

mestská časť sa rozhodne založiť takúto organizáciu, tak o 2 roky štát v zmysle zákona jej uhradí 

výšku členského zo štátneho rozpočtu. To znamená, že takýmto spôsobom by mestská časť vedela 

získať ďalšie prostriedky zo štátneho rozpočtu na činnosti, ktoré súvisia s rozvojom cestovného 

ruchu a ktoré dnes platíme výlučne z daní Staromešťanov alebo vlastne z rozpočtu 

staromestského. Tak toto je prvý krok a samozrejme pokiaľ bude záujem tak som pripravený 

hovoriť s vami o tom, že či má význam takúto organizáciu založiť alebo nie.  

Pán poslanec Holčík, nech sa páči diskusia. Váš diskusný príspevok. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne. Dámy a páni, toto je už druhý raz čo mám isté pochybnosti! Ako možno 

zrušiť uznesenie, ktoré bolo naplnené. V tom uznesení bolo povedané, že treba podať prihlášku. 

Tá bola podaná. Ale nebolo napísané v tom pôvodnom uznesení, že musí byť aj kladne splnená, 

ako kladne vybavená. Toto uznesenie bolo splnené! Ruší sa len vtedy, ak nie je aktuálne alebo ak 

nie je splniteľné, ale toto bolo zo zákona splnené. Čiže ja neviem čo chcete rušiť!? To je už druhý 

raz čo rušíme nejaké uznesenie, ktoré bolo predtým naplnené.  

Starosta: 

Ďakujem pekne. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Toto keby sme neurobili čo je tu teraz navrhované, tak sa nič nestane a z hľadiska kontroly 

bolo splnené! 
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Starosta: 

Ďakujem pekne. Áno je to pravda. Toto uznesenie bolo splnené. A opakovane. Ide, ak sa 

stým stotožníte ide o deklaratórny akt, že mestská časť nemá záujem byť členom organizácie, 

ktorá nás trikrát odmietla prijať.  

Viacerí: 

(diskusia, zaznieva: ´Mesto nás tam nechce´ a ´Kašleme na nich´) 

Starosta: 

Nech sa páči, ďalšie diskusné príspevky. 

Starosta: 

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

a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:  

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy a tak budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu. 

Starosta: 

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

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A pokiaľ vám to nerobí veľký problém tak prosím podporte tento návrh uznesenia. Ďakujem 

pekne. 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Za hlasovalo 15 poslancov, zdržali sa 4, konštatujem, že návrh bol 

schválený. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Bod č.24. 

 

24. Informácia o hospodárení spoločnosti Staromestská a.s. 

 

Starosta:  

Informácia o hospodárení spoločnosti Staromestská a.s.. Ide o materiál, o informáciu, ktorá 

vyplýva z uznesenia Miestneho zastupiteľstva. Konzultovali sme s predsedom predstavenstva 

akým spôsobom poskytovať túto informáciu na pravidelnej báze. Je tu informácia, je tu, tento 

materiál obsahuje účtovnú závierku k 30.6.2016 a výsledovku, Výkaz ziskov a strát za dané 

obdobie s tým, že neviem či, akým spôsobom by mala byť táto informácia poskytovaná pretože 
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obchodná spoločnosť takúto informáciu o hospodárení poskytuje akcionárovi raz ročne. A pokiaľ 

by tu bolo teda, by ste trvali na tom aby to bolo každý mesiac alebo na každé zastupiteľstvo tak 

obávam sa, že by bolo treba prijať jedného človeka, ktorý by sa zaoberal len týmto. Takže tu je 

kompletný prehľad účtovný o tom akým spôsobom hospodári, hospodárila k 30.6.2016 táto 

spoločnosť.  

Nech sa páči, otváram diskusiu. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Dovolím si ukončiť diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:  

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy a tak budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa.  

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 11 poslancov, 6 sa zdržali, informáciu ste 

zobrali na vedomie. Bod č. 25. 

 

25. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca 

 

Starosta: 

Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca. Poprosím pána 

Boreckého v zastúpení vedúceho oddelenia investičného, aby uviedol tento materiál.  

Alebo pokiaľ chcete bez, je tam vlastne uvedené, neviem. Alebo bez úvodného slova. Je tu 

k dispozícií ak by ste mali nejaké otázky. Celková rekonštrukcia strechy a fasády je ukončená 

dňom 31. augusta 2016 v zmysle zmluvy a zhotoviteľ sa zaviazal do konca septembra ešte urobiť 

drobné veci, ktoré neboli urobené.  

Otváram diskusiu, nech sa páči. 

Starosta: 

Dovolím si ukončiť diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
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Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:  

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy a tak budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Starosta: 

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

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 15 poslancov a jednomyseľne ste túto 

informáciu zobrali na vedomie. Bod č.26. 

 

26. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych 

služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava 

 

Starosta: 

Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 

mestskej časti na ulici k Železnej studienke. V materiáli je podrobne uvedené čo sa udialo od 

posledného zastupiteľstva. Uskutočnili sa rokovania na úrovni zástupcov mestskej časti 

a zhotoviteľa spoločnosti Dopravoprojekt, kde sme vlastne hovorili o tom, akým spôsobom ďalej 

pokračovať. S tým, že ja som informoval, že mestská časť má záujem dokončiť tú rozpracovanú 

projektovú dokumentáciu vzhľadom k tomu, že už tam bolo urobené kus roboty a bola by zase 

škoda keby mestská časť teraz zaplatila za vykonané práce bez toho, aby mala konkrétny 

výsledok. Takže je tam táto dohoda s tým, že sme sa dohodli na modifikácii projektu tak, aby 

neboli naplnené maximálne všetky tie limity, ktoré sú v tomto projekte navrhované. Takže pokiaľ 

to bude možné, tak bude upravený tento projekt po konzultácii s oddelením sociálnym 

a s potrebami sociálneho oddelenia alebo s ich odborným návrhom by to malo byť upravené.  

Otváram diskusiu, nech sa páči. 

Starosta: 

Dovolím si ukončiť diskusiu, ďakujem pekne, prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:  

Nakoľko návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia. 
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Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa.  

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 17 poslancov a jednomyseľne ste zobrali 

túto informáciu na vedomie. Bod č. 27. 

 

27. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na 

Poštovej ulici v Bratislave 

 

Starosta: 

Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici. 

Tu je nová informácia tá, že sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti Koliba 

Slovakia Plus. Je to uvedené vlastne v tejto dôvodovej správe. Mestská časť momentálne 

zabezpečuje znalecký posudok na určenie hodnoty podielu mestskej časti v spoločnosti ako aj 

ďalšie cenové ponuky na likvidáciu spoločnosti.  

Myslím, že bez nejakého úvodného slova, otváram diskusiu.  

Pán poslanec Holčík, nech sa páči. 

Poslanec PhDr. Holčík: 

Ďakujem pekne. Na úvodnej strane, posledný odstavec začína slovami: „Zastupiteľstvo dňa 

30.9.2016..“ a dnes je 20.9. 

Starosta: 

Ospravedlňujem sa, ide o preklep. Takže ospravedlňujem sa dodatočne, ide o 20.9. 

Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Čiže vyzerá, že ideme preč z tohto úžasného projektu, áno? 

Starosta: 

Také je rozhodnutie aj druhého partnera, takže je to po vzájomnej dohode. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Dobre. 
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Starosta: 

Ide teraz len o to, či sa ten podiel predá alebo, lebo my sme zase viazaní nejakými zákonmi 

tiež. Nemôžeme predať niečo za 1  euro len tak, to znamená hľadá sa spôsob ako ukončiť toto 

partnerstvo. Pani doktorka prípadne doplní. 

JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností: 

Ja môžem iba doplniť, že akonáhle budeme mať v podstate znalecký posudok na ocenenie 

toho nášho podielu v spoločnosti obchodného, tak chceme pripraviť na októbrové už 

zastupiteľstvo už kompletný materiál a dať alternatívy aby ste sa rozhodli. Lebo jedna vec je 

likvidovať spoločnosť, lenže to je komplikované my tam máme len 20% a druhá vec je predať ten 

podiel obchodný. Oni to síce chcú za 1 euro, ale my musíme postupovať podľa Zákona o majetku 

obci. Čiže dalo by sa aj prípadom hodným osobitného zreteľa ale to vám chceme pripraviť ako 

kompletný materiál minimálne aby ste mali informáciu aká je vlastne hodnota toho obchodného 

podielu. 

Niekto: 

Žiadny. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:  

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy a tak budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa.  

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že ste a jednomyseľne zobrali túto informáciu na vedomie, 

keď za hlasovalo 19 poslancov. Bod č. 27,  pardon, 28. 

 

28. Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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Starosta: 

Je to správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Predkladateľom je pani predsedníčka jej komisie, pani 

poslankyňa Uličná, nech sa páči, o úvodné slovo. Je to na Vás, pani poslankyňa, môžete aj tu. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Komisia pre nakladanie s majetkom a financiami sa po oboznámení s výsledkami 

hospodárenia a po prerokovaní záverečného účtu za rok 2015 rozhodla vyplatiť poslancom, 

všetkým poslancom, jednorazové odmeny, ktoré predstavujú výšku 26.042,08 €. Samozrejme 

tieto prostriedky sú kryté v rozpočte. Ďakujem. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Otváram diskusiu. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Ukončujem diskusiu pokiaľ nie je žiadny diskusný príspevok a prosím návrhovú komisiu 

o navrhnutie uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:  

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy a tak budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Prezentujte sa, prosím. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A hlasujte, prosím. 

/Hlasovanie/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Za bolo 13, proti 4, zdržalo sa 2. Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Pristupujeme 

k bodu č.28A. Tak nie, k bodu 30. 

 

30. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto 

 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. Pán prednosta. Pán prednosta? 30?  

 



127 
 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

30, bod 30. Interpelácia. To je koniec nie? 

JUDr. Jesenský, prednosta: 

Ďakujem pekne. Boli podané interpelácie pani Uličnej, na ktorú bolo reagované dňa 23.6. 

Interpelácia sa týka hluku vykonávanom stavebníkom na Majakovského ulici a bola, toto myslím 

bola jediná interpelácia, ktorá bola podaná v tomto období. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre takže otváram diskusiu, pokiaľ má niekto niečo k interpeláciám. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Pokiaľ nie, uzatváram a prosím návrhovú komisiu o prijatie uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:  

Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy a tak budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia. Čiže Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Dobre, prosím hlasujte. Prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A hlasujte, prosím. 

/Hlasovanie/ 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

18 hlasovalo za, konštatujem, že tento bod bol schválený. A pristupujeme k poslednému 

bodu Rôzne.  

 

29. Rôzne 

 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Takže nech sa páči, kto má nejaké... Ako? 

Viacerí: 

(diskusia o interpeláciách) 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

A tak 29 nebolo, takže bude. Takže otvárame Rôzne? 
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Niekto: 

Áno. 

Zástupca starostu Ing. arch. Boháč: 

Rôzne. Dobre, takže nech sa páči, diskusný príspevok pani poslankyňa Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Veľká škoda bola, že zmluva pre Staromestské noviny skončila práve v lete kde 

bolo dôležité aby sme mali informáciu o Kultúrnom lete. Ale to je pasé. Dozvedela som sa, že od 

1.septembra alebo od septembra máme nové noviny. Môžem povedať, že ani ja, to je centrum, 

Zelená ani Šulekova, Holubyho sme noviny nedostali. Takže neviem či už vydávame nové 

noviny, či sú nové noviny a ja sa budem pýtať každé zastupiteľstvo. Vraj vyhrala tá istá 

organizácia, ktorá vydávala noviny a distribuovala noviny predtým. Neviem ako dôjde k náprave, 

ale je to hanba. Sú tam naozaj dôležité informácie, kopu akcií začína až po vydaní novín! A keď 

sa tí ľudia nemôžu k tomu dostať je to škoda. Myslím, si, že minimum by malo byť dostatok 

novín v našich kultúrnych centrách! Zichyho palác, Školská, Gaštanová. Prípadne nemocnica. 

Keď do nemocnice Milosrdných bratov môžu chodiť všetky noviny ostatné staromestské, mestské 

a bratislavské, je škoda, že nechodia naše. Ale je absolútna hanba, že noviny nie sú ani v Zichyho 

paláci kde ľudia si chodia pre tie noviny keď už ich nedostanú. Lebo vedia, že už sú odkázaní na 

to, aby sa na niektoré akcie mohli prihlásiť až keď vyjdú v tých novinách. Takže ja prosím už 

riešiť to do domácností, ale minimum do príslušných našich zariadení, aby tam bol dostatok 

novín. Nech to vrátnik pravidelne tam vkladá do tých, všade máme stojany. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne. Informácia je taká, že síce dodávateľ tlače je ten istý, ale distribúcia je 

zabezpečovaná miestnym úradom priamo cez Slovenskú poštu. To znamená, roznášajú 

Staromestské noviny poštári. Pokiaľ niekde v nejakej lokalite noviny nie sú, tak treba atakovať 

príslušného poštového doručovateľa. Ja budem o tom hovoriť s pani vedúcou, už som o tom 

hovoril s pani vedúcou Hlavnej pošty na jar, ešte tak pred letom. Budem s ňou hovoriť ešte aj 

tento mesiac o tom, aby si jednoducho dali poštári záležať na tom, lebo toto je jediný 

komunikačný kanál, ktorý má mestská časť s obyvateľmi a ona už naznačila akým spôsobom sa to 

dá vyriešiť. Takže myslím si, že nájdeme tú zhodu. Takže už distribúciu zabezpečuje výlučne 

Slovenská pošta a priamo zadaním od miestneho úradu. Pán poslanec Straka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Straka: 

Ďakujem pekne. Nebudem zdržiavať ale chcel by som sa aj ja ako člen kultúrnej komisie, 

ale aj ako občan Starého Mesta poďakovať všetkým tým, ktorí akoukoľvek mierou prispeli tento 

rok k organizácií tohoročného Kultúrneho leta. Naozaj aj samotný program aj účasť účinkujúcich 
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aj záujem občanov bol mimoriadne veľký. A zažil som napríklad na Hviezdoslavovom námestí 

v tom altánku keď bol program. Bolo to niečo jedinečné a tak veľa ľudí som naozaj ani pri tých 

najväčších demonštráciách, ktoré sa tu kedy odohrávali, nevidel. A tí ľudia tlieskali, boli spokojní 

a nepočul som jedno zlé slovo. Takže ešte raz ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, ďalej. Škoda, že tu nie je pán poslanec Borguľa, chcel diskutovať o tom 

poplatku za rozvoj, takže..  

Viacerí: 

Nie je tu. 

Starosta: 

Nie je tu. Hovorím, že škoda že tu nie je lebo chcel o tom diskutovať.  

Ja len, ja len aby som vás informoval o tom, že starostovia mestských častí sa zhodli na tom, 

že poplatok za rozvoj by mal byť rozdelený medzi mestské časti a Magistrát hlavného mesta 

v pomere 68:32. To znamená, aby 68 % tohto poplatku alebo výnosu z tohto poplatku ostalo 

v mestských častiach a aby 32 % išlo hlavnému mestu. Ten návrh vychádza zo spôsobu deľby 

Dane z príjmu fyzických osôb, to znamená tých podielových daní. Takýmto istým spôsobom sú 

delené aj podielové dane medzi mesto a mestské časti.  

Takže pán primátor má na to opačný názor. Pán primátor presadzuje, aby 100 % ostalo 

hlavnému mestu s tým, že mesto potom rozhodne akým spôsobom budú tieto peniaze použité.  

V zmysle zákona môžu byť tieto peniaze použité len na kapitálové výdavky, čo napríklad na 

výstavbu materských škôl, základných škôl, na rekonštrukcie ciest a tak ďalej. Obávam sa, že tuto 

sú jasné kompetencie mestskej časti. Neviem si predstaviť, že by nám Magistrát teraz staval 

základné školy a materské školy a akým spôsobom by to riešil. Takže toto je diskusia, ktorá sa 

začala žiaľ až teraz. Starostovia vyzývali primátora od jari aby začal o tomto diskutovať. Už 

v marci starostovia schválili tento pomer a ich postoj bol jasný. Do dnešného dňa, až minulý 

týždeň predložil primátor návrh VZN so zdôvodnením, že toto môže byť prijaté až po 1. 

novembri. Tá diskusia, škoda, že ju nechal na poslednú chvíľu, uvidíme. V konečnom dôsledku 

o tom rozhodujú poslanci Mestského zastupiteľstva. Neviem aký bude postoj poslancov 

Mestského zastupiteľstva za mestskú časť, ale treba asi o tom diskutovať.  

Takže ak je tu teda záujem a bol tu návrh aj pána poslanca Borguľu, aby aj staromestskí 

poslanci o tom diskutovali.. Tak aby vám to vyhovovalo, neviem do akej miery ste ochotní chodiť 

na nejaké neformálne stretnutia kde by sme si to mohli povedať, lebo čaká nás zastupiteľstvo. Asi 

to bude trošku neskôr, ale ak by ste mali záujem o tomto hovoriť tak môžeme. Ja by som vám 

prípadne preposlal návrh VZN, ktoré nám poslal pán primátor, aby ste vedeli. Zákon je účinný od 
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1.novembra a do konca roku musí obec schváliť toto VZN, aby na budúci rok zo všetkých 

stavebných činností, teda nie všetkých ale presne vymedzených činností, bol  alebo mohol byť 

tento poplatok za rozvoj vyberaný. To je z mojej strany.  

Viem, lebo keď sme robili nejaké také stretnutie, či už išlo o rozpočet alebo išlo 

o parkovaciu politiku, spravidla prišli, ak prišli 10ti tak to bolo veľa. Z 25tich. Ja viem, že každý 

z vás a každý z nás máme, ale otázka je teraz tá, že či sa stretávať len na zastupiteľstvách alebo či 

nevytvoríme aj nejakú platformu, aby sme tieto veci pracovne riešili v širšom pléne. Ako buď 

spoločné rokovanie komisií alebo stretnutie poslancov kde si to povieme skôr ako, lebo hovorím 

riešiť tieto problémy na zastupiteľstve a potom už niekedy je dosť neskoro.  

Takže ja sa prihováram, ak by ste mali záujem o takýto spôsob komunikácie, ja budem len 

veľmi rád. Ako ja viem, že každý máte svoje povinnosti a jednoducho už mnohí z vás ste si 

nejakým spôsobom vyárendovali termíny zastupiteľstiev a komisií. Bol by to ďalší termín. Ale 

myslím si, že raz za mesiac sa stretnúť a hovoriť o týchto veciach v širšom pléne. Ja by som tiež 

rád spoznal váš názor na mnohé veci lebo potom sa naozaj, zisťujem, že asi sa nerozumieme. 

A budem rád ak budeme môcť komunikovať osobne častejšie. Viem, že niektorí z vás dávajú 

prednosť mailom a elektronickej komunikácií. Ja nie som toho zástancom, povedať si to radšej 

z očí do očí, vyjasniť si postoje, potom nemusí dochádzať k nedorozumeniam a potom nemusia 

byť predkladané návrhy, ktoré nezískajú podporu bez toho aby to bolo prerokované.  

Takže poprosím váš názor, aký, teda povedzte či máte teda záujem takýmto spôsobom sa 

stretávať alebo to naozaj obmedzíme len na rokovania komisií a rokovania zastupiteľstva.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu, mimo mikrofónu) 

Starosta: 

No len doteraz je taká skúsenosť, že keď bolo takéto, bola to parkovacia politika vlani, bol 

to rozpočet a tak ďalej, tak prišli naozaj, niekedy prišli piati, niekedy siedmi, niekedy desiati. 

A nikdy nás teda ani raz nebola nadpolovičná väčšina. Ja viem, hovorím, že má každý toho dosť, 

máme tu 4 poslancov Národnej rady, ktorí majú úväzok ešte väčší, takže chápem, že nie je možné 

ešte toto všetko, ešte ďalšiu nejakú hodinu – dve venovať, ale.  

O chvíľu máme tu vlastne polovicu volebného obdobia. Možno by stálo za to aj sa stretnúť 

a porozprávať sa a povedať si aké sú vaše predstavy, ako ste vy spokojní s tým ako funguje 

samospráva Starého Mesta. Pretože myslím si, že potrebujeme jeden druhého a myslím si, že ani 

starosta bez spolupráce a podpory poslancov ani poslanci bez podpory a spolupráce so starostom 

nemôžu veľa urobiť. Takže chcem poprosiť ak teda máte, už sa poznáme nejaký ten mesiac, takže 

vás požiadať, že aby ste toto zvážili.  
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Starosta: 

Či kto mlčí, ten svedčí? 

Viacerí: 

(diskusia k návrhu starostu) 

Starosta: 

Napríklad k tomuto poplatku. Chceme sa o tom baviť alebo proste počkáme až čo nám pošle 

hlavné mesto? Primátor nám pošle VZN a potom my sa k tomu máme vyjadrovať. To je 

napríklad, hej? Alebo to čo navrhoval pán poslanec Borguľa, že aby sme sa k tomu, aby k tomu 

zaujala mestská časť stanovisko skôr. Ako fakticky keď to stanovisko zaujmeme skôr, ono nemá 

žiadnu záväznosť pre magistrát. To znamená, v tom legislatívnom procese určite sa musí byť aj 

stanovisko, ktoré bude na výzvu primátora. A viete, ten postup je taký. On spravidla pošle návrh 

VZN na vyjadrenie starostovi, teraz či starosta s ním, aby dal pripomienky. Potom druhé kolo je, 

že sa zosumarizujú starostovia a potom ide návrh na stanovisko mestskej časti. Ivan ty pracuješ 

s tým, takže.. 

Poslanec Bc. Bútora: 

(nie je rozumieť) 

Starosta: 

Ale aj pri VZN-kách je to. 

Poslanec Bc. Bútora: 

 (nie je rozumieť) 

Starosta: 

Nie, nie, nie. Aj VZN-ka musia byť tiež. Ale zastupiteľstvo sa musí k VZN-ku vyjadrovať. 

Poslanec Bc. Bútora: 

 (nie je rozumieť) 

Starosta: 

Tak posiela, no.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Áno, je to tak pani poslankyňa. Ďakujem pekne. Chcem vás poprosiť, teda, 

Niekto: 

Ešte interpelácie! 
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Starosta: 

Ešte interpelácie! Ešte skôr ako vlastne, ešte interpelácie. Len chcem pripomenúť, keďže 

niektorí odchádzajú..  

Dovolím si vás teda ja pozvať, ak teda neodmietnete, je to každého osobná vec, dnes 

o 20:00 hodine do Zichyho na krátke posedenie po lete a možno by sme si tam prebrali niektoré 

veci, ktoré sme si tu nestihli na zastupiteľstve. Budem rád ak prídete na polhodinku – hodinku, 

aby sme takto neformálne.  

Niekto: 

Ešte vystúpenie občanov! 

Starosta: 

Á, vystúpenie občanov. Áno, máme 16-tu hodinu, takže vlastne vystúpenie občanov.  

Je tu nejaký občan, prosím vás, prítomný, ktorý by chcel vystúpiť? Konštatujem, že žiadny 

občan nie je. Máme teraz čakať polhodinu? 

Viacerí: 

Nie! 

Starosta: 

Dobre, takže dovolím si ukončiť tento bod Vystúpenie občanov a otváram bod Interpelácie. 

 

31. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto 

Starosta: 

Buď teda.. ale to je vec, to je vec.. Chcem sa poďakovať pani poslankyni Uličnej, myslím, 

že jediná bola, ktorá interpelovala... 

Niekto: 

Dvaja poslanci odovzdali! 

Starosta: 

Áno, takže odovzdali. Takže potom interpelácie. Pán Vagač viem, že poslal mi interpeláciu, 

takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem kolegom, vám dámy a páni poslanci a poslankyne, 

ďakujem kolegom z miestneho úradu, ktorí tu boli prítomní a ktorí tu pokiaľ vedeli poskytli 

dostačujúce potrebné informácie.  

A hovorím pre každého z vás platí pozvanie dnes do Zichyho paláca na 20-tu hodinu. 

Ďakujem pekne a prajem krásny zvyšok dňa. 

 

(koniec) 
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	20.MZ 20.09.2016
	Predsedajúci Mgr. Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:
	Takže, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dobrý deň želám. Otváram 20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
	Dovoľte mi na dnešnom rokovaní privítať predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána Pavla Freša, pána Jozefa Hitku, veliteľa Okresnej stanice Mestskej polície Bratislava-Staré mesto, pani riaditeľku Staromestskej knižnice pani Kopáčikovú a vás vš...
	Svoju neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnili pani poslankyňa Ďuriš Nicholsonová, pani poslankyňa Remišová a z časti rokovania aj páni poslanci Dostál a pán Osuský. Vychádzajúc z prezenčnej listiny a z pohľadu do Staromestskej siene konštatujem, že ...
	Má niekto z poslancov k predloženému programu doplňujúce návrhy? Poprosím, nech sa páči, pán poslanec Kollár.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Vážený pán starosta, vážení kolegovia. Dovolil som si včera vám zaslať jeden materiál, ktorým by som chcel rozšíriť rokovanie dnešného zastupiteľstva. Obraciam sa na vás o podporu zaradenia môjho návrhu do rokovania zastupiteľstva osvojením si ini...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová.
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Dobré ráno prajem. S mojím kolegom Martinom Gajdošom si dovoľujeme požiadať o zaradenie bodu Iniciatíva za vyhlásenie Národného parku Podunajsko – podpora mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Jedná sa o schválenie podporného stanoviska pre ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ďalšie návrhy k programu? Takže pokiaľ nie sú tak dávam hlasovať o bode, o bode, o návrhu pána poslanca Kollára, aby bol prerokovaný bod na pomenovanie námestia Mórica Beňovského po obedňajšej prestávke. Takže nech sa páči, prezentujte ...
	/Prezentácia/
	Starosta:
	Funguje! A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za hlasovalo 14 poslancov, proti boli 4, 2 sa zdržali. Konštatujem, že návrh bol schválený. Ďakujem. Prosím teraz hlasujte o návrhu pani poslankyne Oráčovej o zaradení bodu číslo, ako na úvod, 0. To stanovisko mestskej časti, nech sa pá...
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem za hlasovalo 18 poslancov, dvaja sa zdržali.
	Starosta:
	Takže teraz vás poprosím hlasujte o programe ako o celku. Nech sa páči prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem. Konštatujem, že návrh programu bol schválený jednomyseľne. Za hlasovalo 20 poslancov.
	Starosta:
	Pristúpme k formálnym záležitostiam. Členmi predsedníctva sú zástupcovia starostu pán Boháč a pani Španková.
	Do návrhovej komisie odporúčam určiť poslancov pani poslankyňu Oráčovú, pána poslanca Straku a pána poslanca Kollára. (Pán poslanec Kollár z diaľky odmieta, nie je presne rozumieť). Tak pána poslanca Tatára? Pán Tatár? Ďakujem pekne.
	Za overovateľov zápisnice odporúčam pani poslankyňu Párnickú a pána poslanca Domoráka. Za overovateľov, ďakujem pekne.
	Takže nech sa páči, dávam hlasovať o týchto návrhoch. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 18 poslancov, jedna poslankyňa nehlasovala.
	Dovolím si pripomenúť, dámy a páni, že obed bude o 12tej hodine a podľa rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva účinného od 15.novembra 2015 bude o 16tej hodine zaradený bod Vystúpenie občanov v dĺžke trvania maximálne 30 minút. Dovolím si vás v...
	Takže na úvod si dovolím bod č. 0, ktorý ste zaradili do programu rokovania. Poprosím predkladateľov, pani poslankyňu a pána poslanca, o úvodné slovo. Takže poprosím úvodné slovo k bodu 0.
	0. Iniciatíva za vyhlásenie Národného parku Podunajsko -  podpora mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Dobré ráno prajeme. Dovoľte nám, aby sme povedali niekoľko slov k materiálu, ktorý predkladáme spolu s mojím kolegom Martinom Gajdošom. Jedná sa o podporu Iniciatívy na vyhlásenie Národného parku Podunajsko, ktorú v súčasnosti zastrešuje Bratislavský ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Poprosím pána župana, takže dámy, môžte si sadnúť.
	Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. Pavol Frešo:
	Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán starosta, vážené poslankyne a vážení poslanci. Iba niekoľko slov k predmetnému materiálu. Bratislavská župa v spolupráci s občianskymi aktivistami a ochranármi otvorila asi niekoľkomesačnú debatu o tom, že by sme mohli ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Napriek tomu, že katastrálne toto územie nijako neleží na území Starého mesta je to vec, ktorá je celomestského a možno regionálneho významu. Takže z tohto dôvodu si myslím, že názor alebo postoj zastupiteľstva mestskej časti Staré Mest...
	Poprosím, faktická poznámka pán poslanec Tatár na pána župana.
	Poslanec MUDr. Tatár:
	Vítam túto iniciatívu, ďakujem. Patrím k originálnej skupine navrhovateľov z pred 30.-tich rokov. Tento rok sme v máji odhalili na hrádzi pamätnú tabuľu k tomuto výročiu. A verím, že aj naša podpora prispeje k vyhláseniu Národného parku Podunajsko. Ďa...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Černá, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	Ďakujem. Mne len trošku vadí schizofrénia, ktorú máme. Lebo ja som za každú ochranársku záležitosť, ale súčasne jedným dychom sa divím, že my, ktorí sa chceme jaksi chrániť voľačo, povolíme vjazd motorových vozidiel na Železnú studienku a urobíme tam ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Jak ak dovolíte tiež by som sa vrátil 30 rokov naspäť. Ako vedúci pracovník na ministerstve kultúry. Celý rezort podporoval tento návrh. No žiaľ, industriálne obdobie týchto rokov a poľnohospodárska lobby bola oveľa silnejšia. Preto som nesmierne rád,...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Borguľa, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Ďakujem pekne za slovo. Rovnako som vďačný predkladateľom tohto materiálu za túto iniciatívu. Aj ja svoje detstvo som u rodičov na chalupe strávil práve v tejto oblasti týchto mŕtvych ramien a celej tejto delty, sme pochodili s rodičmi úplne všetko. A...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pokiaľ už nie sú žiadne ďalšie diskusné príspevky.. Tak neviem, či teda predkladatelia alebo pán župan by chcel ešte povedať na záver... Takže končím diskusiu a poprosím záverečné slová.
	Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. Pavol Frešo:
	Ďakujem veľmi pekne za podporné slová. Aby to nezostalo len vo vzduchu, také že čo všetko hovoríme keď otvoriť tým turistom. Ja poviem prvé, čo sa týka Staromešťanov, lebo pán starosta ma inšpiroval – pardon, že som to hneď nie na ráno ale ešte som le...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia, nech sa páči.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:
	A. podporuje iniciatívu Bratislavského samosprávneho kraja za vyhlásenie Národného parku Podunajsko,
	B. poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto informovať o podpore vyhlásenia Národného parku Podunajsko Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.
	Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Poslanec Ing. Vagač:
	Nefungovalo mi zariadenie!
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ruším toto hlasovanie a poprosím ešte nové hlasovanie. Pán poslanec Vagač nefungovalo mu zariadenie, takže... Takže ešte raz poprosím. Prezentujte sa. Toto anulujeme toto hlasovanie.
	Prezentujte sa prosím!
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 19 poslancov, jeden sa zdržal. Takže ďakujem pekne. Konštatujem, že ste schválili uznesenie Iniciatívy za vyhlásenie Národného parku Podunajsko – podpora mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Bod číslo 1.
	1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č....../2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
	Starosta:
	Je to poslanecký návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti. Predkladateľmi sú pán poslanec Boháč, pán poslanec Holčík, pán poslanec K...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre, tak na začiatok taká mini krátka história. Všeobecné záväzné nariadenie o otváracích hodinách prevádzok sme zrušili na podnet rozhodnutia Najvyššieho súdu. Dostali sme sa do stavu kde podľa odborného výkladu Právnickej fakulty platia otváracie ...
	Hneď po zrušení VZN mestská časť začala sériu stretnutí s prevádzkovateľmi, najprv to bolo pod vedením pána Fabiána s určitou skupinou podnikateľ.., prevádzkovateľov, ktorých bolo rádovo šesť – sedem. Vždycky mali sme sériu stretnutí troch – štyroch. ...
	Nahradila ich skupina prevádzkovateľov združených okolo pána Voltemara. Opäť došlo k sérii minimálne troch – štyroch jednaní..
	Niekto:
	Nehovoríte pravdu! Neboli žiadne štyri stretnutia..
	Nikto iný:
	Nevyrušovať!
	Niekto:
	..neviem čím sa chválite!
	Niekto:
	Kľud!
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Tak neviem...Boli tam ľudia, tak v poriadku. Kde boli aj, v prvej fáze boli aj spoločné stretnutia aj s obyvateľmi aj s prevádzkovateľmi. Lebo sme mali sólo stretnutia s prevádzkovateľmi, na ktorých si povedali svoje názory a v podstate sa ukázalo, že...
	Čiže ukázalo sa, že nájsť nejaký spoločný konsenzus ani v jednaní s prvou skupinou prevádzkovateľov a obyvateľov, ani s druhou, sa nepodarilo. To znamená, že na základe toho skupina poslancov začala pracovať na návrhu, ktorého hlavná filozofia bola, ž...
	Pre prvú osobitnú prevádzkovú dobu došlo u navrhovateľov k zhode troch technických opatrení. To znamená pevné výklady, zádverie s dvoma dverami a vzduchotechnika. Neskôr vo vyjednávaní poslancov vzájomne aj v podstate aj reagujúc na niektoré podnety p...
	Druhé zmäkčenie vlastne bolo, že pôvodne bolo zádverie má byť dvojicou dverí pevných, tak na návrh poslancov počas komentovania a pripomienkovania a tak ďalej sa poslanci–navrhovatelia stotožnili s tým, že nebude definované, že dvoma dverami, ale v po...
	No a tretia podmienka, ktorá bola logická a vyplýva z hygieny, že keďže sa zavrú dvere a okná po 22:00 a nemá byť prienik hluku na ulicu tak mala by byť vzduchotechnika. A tam bolo povedané, že mal by byť projekt a merania. Tak keďže niektoré tie vzdu...
	Takže toto boli také, to boli také tri základné veci, ktoré sa vlastne riešili v týchto prevádzkových hodinách a postupne sa k nim vyjadrovali vyjadrenia a tie ktoré sa stotožnili s tým predkladatelia tak som v skratke popísal. S tým, že bary a nočné ...
	Takže to boli také hlavné body, ktoré sú v tomto predloženom dokumente. Treba si uvedomiť, že momentálny stav teda je do 22:00 a proste neprijatím VZN, ktoré je kompromisom medzi obyvateľmi a prevádzkovateľmi, vlastne sa budeme musieť byť otvorení do ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne predkladateľovi návrhu a otváram diskusiu.
	Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka. Nech sa páči.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Ďakujem za slovo. Ja budem mať aj riadny diskusný príspevok, ale predtým ako budem mať riadny diskusný príspevok by som si chcel niektoré faktické veci ozrejmiť s predkladateľom a možno s právnym oddelením. A jedna otázka je či môžeme my regulovať čas...
	Starosta:
	Ďakujem. Nech sa páči pán vicestarosta.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Uhm, neviem... Možno tú prvú časť pani Čierniková... My sme spolu rozprávali, tam išlo o to zrejme, asi všeobecne, ale konkrétne keby sme povedali, že fitnes centrá prečo napríklad ich.. Ono to sú tam dva body. Jeden bod, že pokiaľ je to mimo bytový d...
	Poslanec Ing. Borguľa:
	(hovorí z diaľky, nie je všetko rozumieť)...takýto list právny nejaký, nejaké ustanovenie, kde už by...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre! Tak to by som nechal pani Čiernikovú, veď to je taký právny problém či otázka toho či môžeme regulovať túto časť od 06:00 hodiny. My sme zaregulovali v bytových domoch, že od 8:00 hodiny lebo mali sme sťažnosti obyvateľov, že v podstate rušili ...
	JUDr. Čierniková, oddelenie právne a správnych činností:
	Ďakujem pekne za slovo. Teraz? Dobre. Čiže pokiaľ ide o tú prvú otázku tak to všeobecne záväzné nariadenie vychádza zo zákona o splnomocňovacieho ustanovenia podľa §4 odsek 3 písmeno i) Zákona o obecnom zriadení podľa ktorého my môžeme určovať pravidl...
	Pokiaľ ide o tú otázku, že tie ostatné služby ako sú regulované. Tak máme §4 odsek 12 písmeno b), ktoré sa týka ostatných služieb, ktoré nie sú regulované konkrétne v tom návrhu nariadenia a pokiaľ ide o to vymedzenie negatívnej pôsobnosti tak v §1 je...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Na úvod by som rád povedal, že to konštatovanie pána vicestarostu, že súčasný stav je do 22:00 je jeden z možných výkladov súčasného právneho stavu a je to jednoznačný fakt. Ja som prezentoval iný názor. Verejne som ho, verejne som zdôvodnil, prečo si...
	Bavíme sa o tom, čo má byť a tá diskusia sa vedie už roky. Ja sám už prinajmenšom 12 rokov v rôznych formách som sa k tomu vyjadroval. A teda hlavné je položiť si otázku aký je účel stanovovania si pravidiel prevádzkovej doby. Je to to, že samospráva ...
	A z môjho pohľadu ideálne alebo optimálne riešenie by bolo také, keby si každý prevádzkovateľ určoval sám prevádzkové hodiny a dokonca by ich nemusel ani nikomu hlásiť. Ale bolo by tvrdo sankcionované v prípade, že by napríklad rušil nočný kľud alebo ...
	V tejto krajine, nielen v tejto mestskej časti, je problém s vymožiteľnosťou práva ale nepovažujem za správnu cestu miesto zvyšovania vymožiteľnosti práva trestať aj tých, ktorí žiadne problémy nespôsobujú. Nikomu nerobia žiaden problém.
	A tento návrh, ktorý máme teraz na stole, vychádza z inej filozofie. Vopred obmedzuje prevádzkarov bez ohľadu na to či spôsobujú alebo nespôsobujú nejaké problémy, či niekoho rušia ich prevádzky alebo nerušia. Vytvára rôzne kategórie, už nie zóny ako ...
	Tento návrh z môjho pohľadu nie je dobrý  a chcel by som preto k nemu predložiť pozmeňujúce návrhy, ktoré by som rád vysvetlil. Máte ich aj písomne. Tie návrhy nespravia, z môjho pohľadu zlého návrhu dobré VZN, ale ho aspoň čiastočne môžu priblížiť k ...
	Ten prvý pozmeňujúci návrh sa týka času predaja v obchode, ktorý je upravený v §3. Tam navrhujem úplne zrušiť reguláciu a ponechať to na samotných prevádzkarov. Riešme čo je problém, neriešme čo problém nie je. Problém sú niektoré hlučné krčmy, nie ob...
	Bod č. 2 je že, prevádzková doba v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby má byť jednotným spôsobom upravená pre všetkých. To znamená nielen pre tých v podzemí a na lodiach, ale pre všetky prevádzky. A teda osobitná prevádzková doba by bola urče...
	Bod č. 3 sú požiadavky na zádverie. Tam už nastal istý ústupok. Podľa mňa by tam, ale nemali sme požadovať rovnaký index nepriezvučnosti ako vo vzťahu k oknám lebo tam tú tlmiacu funkciu tvoria predovšetkým dvere. Čiže vo vzťahu k zádveriu by som bol ...
	A čo sa týka vynášania jedál a nápojov, tam je, tam ten zákaz mal viesť k tomu, aby nekonzumovali v blízkosti prevádzok. Ak to schválime takto ako je to navrhnuté, tak bude problém aj s tým, že keď si vynesiem nebodaj jedno jedlo budem de facto porušo...
	Piaty bod sa týka jednotnej prevádzkovej doby pre pohostinské služby, ktoré sú vo dvore. To upravuje v návrhu §4 odsek 8. Aj tam navrhujem, aby ak spĺňa podmienky, ktoré sú stanovené pre osobitnú prevádzkovú dobu, aby aj tam mohli mať osobitnú prevádz...
	Bod č. 6 je predaj cez okienko. Mnohé z týchto predajov sú dnes nonstop službou a majú svoj špecifický účel. Podľa môjho názoru by sa to malo zachovať čiže tam by som tiež vypustil to obmedzenie, že od 06:00 a dal to od 00:00, teda na, s možnosťou nat...
	Bod č. 7 sa týka ostatných služieb, ktoré sú uvedené v bode 4 odsek 12 písmeno b). V tých predchádzajúcich odsekoch sú upravené služby, ktoré môžu spôsobovať nejaký problém a preto je vo vzťahu k nim nejaká špecifická regulácia. Vo vzťahu k iným služb...
	V bode 8 navrhujem skrátiť tú lehotu ohlásenia prevádzkovej doby z najmenej 30 dní na najmenej 5 pracovných dní, čo sa mi zdá dostatočné.
	A v bode 9 navrhujem upraviť, že dvojnásobné porušenie zákazu vynášania, ktoré sa tam má doplniť na návrh myslím pani poslankyne Oráčovej, sa tiež má týkať toho 3-mesačného obdobia. Čiže nie po 10 rokoch ak  niekto druhýkrát vynesie tak už nasleduje s...
	A v bode 10 navrhujem aby sa to skrátenie prevádzkovej doby iba na všeobecnú prevádzkovú dobu, ak k tomu príde prvý raz, bolo na 3 mesiace. Myslím, že je to dostatočná sankcia pre podnikateľov. A až keď dôjde k tomu opakovane, tak by to bolo na 6 mes...
	Starosta:
	Ďakujem pekne pán poslanec. Faktické poznámky k vystúpeniu pána poslanca Dostála.                Pán poslanec Osuský, nech sa páči.
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne pán starosta. Musím povedať, že problémom, ktorý riešime je to, že, presne ako pán Dostál, nevymožiteľnosť práva. Toho, že sa nemôžme dočkať, že polícia zakročí a bude konať tak, aby problém riešila. A samozrejme výsledkom toho je plošné...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Oráčová, faktická poznámka, nech sa páči. Na vystúpenie pána Dostála.
	Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ja sa chcem opýtať či tieto pripomienky boli v pripomienkovom konaní? Pretože som si ich nevšimla, že by boli uvedené a nakoľko je ich veľmi veľa, ja napríklad osobne sa neviem teraz takto rýchlo tomu vlastne ani povenovať. Pretože ich je tuším 8, ak ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Straka, faktická poznámka na pána Dostála.
	Poslanec Ing. Straka:
	Ďakujem pekne za slovo. Mrzí ma, že pán poslanec Dostál dnes svoje desatoro predniesol, desatoro pripomienok. Lebo my sme v minulosti, a všetci to viete dobre, aj podnikatelia aj my poslanci, že zaoberáme sa týmto problémom dlhodobo. Pripravovalo sa t...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Uličná, faktická na pána Dostála.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Ďakujem pekne. No mňa tiež mrzí, že pán Dostál to nedal v pripomienkovom konaní. Na druhej strane, keď som si čítala tieto pozmeňovacie návrhy tak niektoré naozaj majú logické opodstatnenie a celkom by som sa vedela s nimi stotožniť, i keď niektoré ne...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, faktická poznámka na pána Dostála. Nech sa páči.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Áno. Je mi ľúto, že musím, nie že sa pripojiť, ale zdôrazniť ten fakt, že to pripomienkové obdobie bolo dostatočne dlhé. Ja si vážim erudíciu pána poslanca Dostála, vždy je prínosom vo veciach. Ale prečo? Prečo nevyužil túto možnosť? Pretože je potreb...
	Starosta:
	Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Ziegler, faktická na pána Dostála.
	Poslanec Ing. Ziegler:
	V zásade tiež nepoviem nič nové, ale pripojím sa k mojím predrečníkom. Ja naozaj, pán poslanec, vždycky dávate, myslím si, veľa erudovaných pripomienok, ale naozaj škoda, že sme ich dostali teraz. Aj za mňa sú tam veci, s ktorými by som sa možno vedel...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Osuský, faktická na pána Dostála.
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať, že ja som tiež nedostal ten návrh o nič skôr, ale ako zhruba uvažujúci a gramotný človek, keď si ho prečítam nepotrebujem na to viacej ako 15 minút. Niektoré body sú úplne jasné a nemyslím si, že vyžadujú veľké ...
	Podotýkam druhú vec, že je normálnym právom poslanca predkladať pozmeňujúce návrhy k hotovému materiálu, netreba to rekriminovať. Deje sa to v parlamente, deje sa to všade. A musím povedať tiež, že ten návrh konečný je ten, ktorý prešiel Mestskou rado...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, na záver faktických poznámok, nech sa páči.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Uhm, ďakujem. Nepredpokladal som to v rámci pripomienkového konania jednak z dôvodu, že tá finálna podoba naozaj sa zmenila po pripomienkovom konaní, ale predovšetkým preto, že považujem filozofiu toho návrhu za zlú a dúfal som, že predkladatelia upus...
	A či je možné vymenovať problematické prevádzky, pán Straka, že nie je to možné vymenovať.
	Ale hlavná námietka voči tej filozofii, ktorú ja už roky presadzujem je, že my vlastne môžeme iba povedať nejaké hodiny a nemôžme postihovať tých, ktorí robia problém. Ale ten návrh, s ktorým ste prišli to vyvracia. Lebo ten postihuje, ten umožňuje sk...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Ďakujem za slovo. Tí, ktorí ma osobne poznáte tak viete, že som konštruktívny človek a deštrukcia mi vôbec nie je vlastná. Preto v prvom rade sa chcem poďakovať tým predkladateľom, pánovi Boháčovi, Holčíkovi, Kollárovi, Strakovi, Špankovej, Tatárovi a...
	Á, treba ale povedať, že tento materiál, že týmto, už to povedali mnohí predo mnou. My máme nefungujúcu mestskú políciu a možno ani polícia si nerobí poriadne svoju prácu. Výsledkom toho je, že je tu možno 300 rôznych reštauračných, pohostinských zari...
	Uhm, ja chcem povedať, že ja mám vôľu podporiť toto všeobecne záväzné nariadenie, ale! To všeobecne záväzné nariadenie má podľa mňa rôzne právne problémy, ktoré ho znefunkčnia. A myslím si, tak jak aj pán Dostál preložil, že to všeobecne záväzné naria...
	Napríklad nerozumiem takým veciam, že prečo herne môžu byť otvorené len do nejakej hodiny, kasína môžu byť otvorené nonstop? Jaký je, vážení, v tom rozdiel? Ja nie som návštevníkom herne ani kasín, ale moc medzitým rozdiel nevidím. Zas tam proste je d...
	Možno si neuvedomujete, ale prostredníctvom tohto všeobecne záväzného nariadenia obmedzujeme aj spoločenské akcie! Ide plesová sezóna, Reduta, Národné divadlo. Jednoducho možno podľa, istý výklad tohto VZN-ka hovorí, že po 22:00 hodine na plese v Redu...
	Ako som začal. Ja nechcem deštruovať a v žiadnom prípade nechcem ničiť prácu tých kolegov, ktorí si na to sadli a pripravili. Ja čo chcem urobiť je to všeobecne záväzné nariadenie vylepšiť. Teraz, keď skončím tento príspevok sa obrátia na mňa asi pán ...
	A myslím si, že aj teraz všetci chápeme tu v miestnosti, aj prítomní krčmári aj ľudia, ktorých sa to bude týkať, teda špeciálne v tej zóne Beblavého a okolie, že sme skutočne blízko toho VZN-ka a každý to už konečne začal brať vážne. Lebo pri tom prvo...
	Čiže na záver len jedna – dve vety, že ja mám chuť podporiť toto VZN-ko, vysoko si vážim prácu tých ľudí, ktorí to VZN-ko napísali. Vysoko, ozaj vysoko. A chcem to VZN-ko len vylepšiť. Absolútne chápem ľudí, ktorí sa nemôžu poriadne vyspať, lebo pod d...
	A na záver prosím pána predkladateľa, aby to stiahli, aby to predložili na ďalšie zastupiteľstvo. V opačnom prípade sa, žiaľ, budem musieť zdržať. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Osuský, faktická na pána Borguľu.
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne pán starosta. Nestáva sa historicky často, že by som stál za vyjadrením kolegu Borguľu, ale tento raz za ním stojím.
	A chcem povedať, že aj ja oceňujem okrem práce nových predkladateľov i to, že sa stiahol podľa mňa absolútne protiústavný prvý návrh o zonácii, ktorý znerovnoprávňoval občanov v nároku na nočný kľud a podnikateľov na právo podnikať. To je chvalabohu p...
	Tento návrh, pripusťme, je zatiaľ vianočný stromček na ktorom zatiaľ nie sú tie najkrajšie možné ozdoby. Oceňujem to, že ten vianočný stromček stojí, je v stojane a bolo by dobré, aby keď ho slávnostne rozsvietime, aby sme z neho odstránili všetko to,...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Poprosím pán Boháč, reakcia.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ja reagujem na také veci ako že sme blízko a že kostra je dobrá, vianočný stromček, ktoré treba pár nejakých vymeniť ozdôb..
	Len mne sa nezdá, že ten návrh pána Dostála, on je radikálne iný. On je proste to, čo dneska pripúšťame všetci keby sme boli švajčiarska spoločnosť, keby sme mali políciu, ktorá funguje. Ale my jednoducho nemáme. My nemáme dopad na mestskú políciu, my...
	Starosta:
	Čas.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre, tak sa dá nový príspevok.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Aj mne sa pomerne zriedka stáva, že súhlasím s pánom poslancom Borguľom, ale tak toto je asi jedna z tých výnimočných príležitostí.
	Ale môj pohľad (nie je presne rozumieť) je radikálne iný ako predkladateľov. Ale to čo som navrhol nie je radikálne iné. Je to iba uplatnenie toho princípu, ktorý tam aj predkladatelia zavádzajú. Teda, že ak splnia prevádzky určité podmienky, tak im u...
	Niekto:
	(nie je rozumieť)
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Ale to môže mať takisto keď je to do 05:00 ako keď je to do 24:00, ten východiskový stav
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa. Reaguje na seba.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Áno, reagujem na seba. A chcel by som upozorniť aj na tvrdenia pána vicestarostu, že nemáme dosah na mestskú políciu. Je tu mestská polícia, ona je zriadená týmto mestom, je financovaná z prostriedkov tohto mesta, je financovaná z daní ľudí, ktorí tu ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán Boháč.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Tak pokiaľ viem, tak mestská polícia je riadená vlastne hlavným mestom a my na ňu nejaký, okrem toho že teda nejaké jedno oddelenie miestne je v našej budove, akože nemáme. Ale proste to je o tom, čo je vajce skôr alebo sliepka. Proste reálna situácia...
	A ja som chcel dopovedať, čo mi čas nedovolil, že vlastne pokiaľ si vezmete situáciu niekde povedzme vo vilovej štvrti Albrecht alebo iné veci, kde by bola prevádzka a vlastne ona jediná bude zdrojom v tom okolí, tak proste nám to tým niekedy skresľuj...
	Starosta:
	Dobre. Ďakujem pekne. Poprosím dodržujme časové limity!
	Pani poslankyňa Ležovičová.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. Ja na pána Dostála. Ja som tu už dosť dlho na to, aby som si pamätala pôvodné VZN, kde sme mali pôvodne myslenú vetu, že keď budú dodržiavať všetky podmienky predĺži sa im prevádzková doba. Pán Dostál povedal, že je to protizákonné, všetci mu...
	Druhá vec je, že nech čokoľvek budeme robiť, nemôžeme pred každý problematický podnik postaviť to je jedno či mestskú alebo štátnu políciu! To nemôže nikto zaplatiť! Na to nemáme priestor ani podmienky. Takže toto by som prosila zobrať do úvahy.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, diskusný príspevok nech sa páči, máte 3 minúty.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Možno aj viac, uvidíme! Ďakujem mockrát.
	Chcel by som za predkladateľov povedať jednu zásadnú vec. Respektíve vrátiť sa na predchádzajúce rokovanie, kde najväčší problém zo strany prevádzkovateľov bola zonácia. Ja som vtedy preložil, ak si pamätáte, návrh aby sa zrušila zonácia. A myslím, že...
	To, že tento materiál je tu, chcel by som poďakovať pani Čiernikovej a pánovi Dostálovi. Aj to, že tým ľudom, ktorí si našli čas a tieto veci pripomienkovali.
	Povedzme to úplne jednoducho. Dnes sme v právnom vákuu, kedy sa snaží jedna alebo druhá skupina presadzovať určité právne názory, že malo by to byť tak alebo inak. Ale poriadok je základ vymožiteľnosti práva! A poriadok je daný smernicami! To znamená ...
	Čo sa týka vymožiteľnosti toho práva a účinnosti polície. Toto všeobecne záväzne nariadenie je len prvý krok. To nie je konečný materiál do konca volebného obdobia. Tam sú veci, ktoré nadväzujú aj na vyššie právne normy a preto by som aj poprosil pána...
	Samozrejme podporujem aj návrh pána Borguľu v tom, že to regulovanie tých iných zariadení, kozmetiky a tak, v tom sa až tak veľmi nevyznám, ale hlavne ide o jednu jedinú vec, že tento materiál je na regulovanie služieb reštaurácií. Prosím o ďalší disk...
	Herne. Ja sa budem snažiť, mám to aj vo svojom volebnom programe. Tu sme vyjadrili občiansky postoj samosprávy v tom, že regulujeme herne pretože si myslím to je parazit na spoločnosti. Herne by v obytných častiach mesta vôbec nemali existovať. Zneprí...
	Ja podporujem tento návrh a myslím si jedno. No že ak by sme tento návrh neschválili, zas budú ďalšie pracovné skupiny, do ktorých bude len pár ľudí chodiť a zas budú poslanecké návrhy, zas budú iniciatívy podnikateľov, zas budú iniciatívy občanov a n...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Bučko, faktická poznámka na pána Kollára.
	Poslanec doc. Mgr.art. Bučko:
	Ďakujem pekne. Tiež si myslím, že tento problém ťaháme už dlhé roky, stále sa tomu venujeme a stále nájdeme dosť dôvodov na to, aby sme znovu odmietli a vraveli, že budeme nové a nové veci k tomu dávať. Preto si myslím, že je lepšie ten materiál schvá...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Černá na pána Kollára.
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	Ja mám celý čas dojem, že riešime niečo, čo vlastne nie je podstata veci. Som presvedčená o tom, že tento problém sa netýka všetkých prevádzok. Týka sa to pár kam chodí zrejme vychytená parta debilov alebo chuligánov, ktorí robia bordel vtedy, keď vyj...
	A ináč, priatelia, ľudský faktor nezregulujeme keby sme sa rozkrájali!! To nejde! A jedno poviem, ožratí Angličania, ktorí doma držia hubu a krok a tu robia to čo robia.. Neprestanú to robiť!
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Uličná, faktická na pána Kollára.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Ja som sa pôvodne chcela vzdať technickej lebo to budem mať v diskusnom príspevku, ale predsa iba krátko. Pán Kollár, ako ja rešpektujem alebo verím tomu, že sme dneska na dobrej ceste prijať nejaké VZNko, ktoré by pomohlo nejakým spôsobom našim spolu...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Tatár, faktická na pána poslanca Kollára.
	Poslanec MUDr. Tatár:
	Ďakujem za slovo. Nie je to len k pánovi Kollárovi, ale v podstate k všetkým nám tuná. Tu nejde o technické riešenia. Tu ide o to, že my sa tým, že hovoríme, že majú si ľudia vychádzať v ústrety, nemajú si robiť navzájom zle, majú sa správať kultúrne,...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Boháč, faktická na pána Kollára.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Hm, ja na pani Uličnú. Že vlastne bola niekoľko krát prítomná pri tých jednaniach takže sa čudujem, ale nakoniec je to jej osobný názor keď si myslíte, že... Myslím, že sme dosť sa okolo toho venovali takže o nevyšperkovaní sa dosť ťažko počúva. Ďakujem.
	Starosta:
	Pani Uličná, nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Pán vicestarosta, ja som povedala aj na začiatku predsa. Ja som bola aj náchylná, a Ty to veľmi dobre vieš, bola som veľmi náchylná podporiť toto VZN-ko a urobila som všetko, čo som mohla urobiť. Dneska som dostala ale na stôl niečo, čo včera sme prer...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Satinská, diskusný príspevok, nech sa páči máte 3 minúty.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	Ďakujem za slovo. Ja by som si to chcela nejak upratať a možno aj nejak pre vás.
	My teda hovoríme o tom návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré obmedzuje reštauračné prevádzky pomocou teda našej právnej normy, ktorú tu vydávame my ako Staré Mesto.
	V podstate ja som chcela reagovať na faktické pripomienky, ktoré padli k pozmeňovaciemu návrhu poslanca Dostála. Keď tu kolegovia, pani doktorka Oráčová, pán Straka, pani Uličná, pán Kollár, pán vicestarosta Boháč, hovorili, že: ´tak prečo to dal dnes...
	Ja musím povedať jedno, že odkedy tu sedím, tak vždy som počula skoro na každom zasadnutí vyjadrovať sa poslanca Dostála k tomu, že nesúhlasí s takýmto reštrikčným predkladaným materiálom, že jeho občiansky aj politický postoj je taký, že treba zväčši...
	Toto je vlastne zhrnutie toho, že nechcel hodiť ten materiál do koša ako je, ale teda vylepšiť ho do tej miery, čo vždy tu hovorí najmenej tretí rok čo ho ja počúvam. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Uličná, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr. Uličná.
	Tak ja už budem naozaj iba stručná.
	Prečo dneska nie je v mojej sile podporiť tento materiál je to, že sa radikálne zmenila požiadavka, ktorú som včera presadzovala. pán vicestarosta, Ty to veľmi dobre vieš! Takisto tam vidím niektoré návrhy pána Dostála, s ktorými by som sa možno vedel...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Párnická, faktická na pani Uličnú.
	Poslankyňa Párnická:
	Chcela by som povedať, že stretli sme sa teda viackrát, niektorí, a vždy tam boli tie isté osoby. Veľmi na mrzí teda aj, nechcem sa dotknúť, aj mojich kolegov, že ľudia ktorí k tomu naozaj niečo majú neprišli, hej? To, že k tomu niečo majú tak určite ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Palko, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Mgr. Palko:
	Ďakujem. Staromešťania trpia v mnohých oblastiach Starého Mesta. Na Obchodnej, v podhradí a tak ďalej.
	Mám osobnú skúsenosť kedy v tzv. bermudskom trojuholníku bola programovo, barman programovo posielal respektíve sa pýtal ľudí či budú piť vonku alebo vnútri. Ten, kto išiel von, dostal pivo do plastu a išiel von kde nebolo žiadne exteriérové sedenie i...
	Druhá osobná skúsenosť je, že polícia, mestská polícia, štátna polícia, nie sú schopné udržať poriadok v týchto problémových oblastiach. Málo, čiže problém je, že keď som sa v lete zastal obyvateľov podhradia, boli medializované stanoviská týchto komp...
	Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je podľa môjho názoru trestaním slušných podnikateľov. Samozrejme, VZN-ko prijať treba, ale zároveň som si istý, že ja pri prijatí dokonalého a perfektného všeobecne záväzného nariadenia ho budú vynucovať tie...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči diskusný príspevok.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. Nech prijmeme akékoľvek VZN, stále bude problémové a nevýjde v ústrety jednoznačne jednej ani druhej skupine. Naozaj sa nedá zabudnúť na obyvateľov Starého Mesta, ktorí tu žili, žijú a budú žiť. Na rozdiel od podnikateľov, ktorí prídu, sú, od...
	Táto problematika sa rieši veľa rokov. Je fakt, že jedna, dajme tomu, pätina podnikov je problematických, ale nevieme si s nimi poradiť ani my vďaka zákonom ktoré sú, ktoré neovplyvníme. A určitým spôsobom ani podnikatelia, ktorí kvôli tomu majú reštr...
	Nech je akákoľvek situácia, pokuta 33 euro je smiešna. Ja som to zažila! To nezavolajú ani prevádzkara, to zaplatí čašník z vrecka. A vyššie pokuty sú súdom dlhú, dlhú dobu nevymožiteľné. Ja som zažila podnik, koktail bar na Zelenej ulici, ktorý už pä...
	Napriek tomu, nemôžme pred každý problémový podnik postaviť mestského alebo štátneho policajta. Jednoducho na to nemáme peniaze, nemáme na to ľudí. A mňa vždy rozčuľuje, že prečo z našich daní platíme problémové zásahy polície pri problémových fotbalo...
	Tu má výhodu podnikateľ: čo je pred jeho prevádzkou, sa ho netýka. Čo nie je pravda! Po prvé, musím rátať s tým, že keď toľko budem nalievať tomu klientovi, ktorý mi zaplatí, že von vyjde taký opitý, že my máme v Starom Meste ráno „ogrcané“ všetko, čo...
	A potom je veľký cirkus keď je problém, že boli tu Angličania, zdemolovali podnik, ktorému 90 % táto klientela nevadí lebo platí. Toto je problém, ktorý treba nejakým spôsobom riešiť, aj týmto VZN.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, faktická poznámka na pani Ležovičovú.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Na webovej stránke mestskej časti som v zozname platných všeobecne záväzných nariadení som našiel všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 o zákaze používania, predaja, podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej č...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Poprosím v rámci diskusie veliteľa Okresnej stanice Mestskej polície Bratislava-Staré Mesto Jozefa Jitku, aby reagoval na tie výhrady, ktoré tu zazneli, nech sa páči.
	Veliteľa Okresnej stanice Mestskej polície Bratislava-Staré Mesto Jozef Jitka:
	Dobrý deň. Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Ja.. To, čo tu bolo povedané, dá sa povedať, že je troška tá, tá situácia je troška inde. Ja vám poviem len jedno číslo. Za tento rok, od 1.januára do 31. augusta, bolo riešených n...
	A chcem povedať len jedno. Nemyslím si, že treba tlačiť na pílu, ale každopádne pokiaľ bude prijaté, pre začiatok, akékoľvek všeobecne záväzné nariadenie, s ktorým sa vy poslanci stotožníte, tak to bude prínosom pre obidve strany. Čiže tiež súhlasím s...
	A tí, ktorí sú tuná aj z tých podnikov, ktorí naozaj problémy nerobia tak vedia, že nejakým spôsobom zbytočne tieto veci neženieme na hranu alebo nerobíme kontroly celoplošne alebo nejakým spôsobom. Ale naozaj podniky, ktoré tieto problémy robia tak s...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka nech sa páči.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Jozef, prepáč, napriek tomu, že sa poznáme tie roky, ja Ti musím tvrdo oponovať tentokrát. Á číslo 1 040 je úboho nízke! Keď si zoberiem, že len letná sezóna trvá nejakých, ja neviem, 200 dní, znamená, že ste 5 ľudí riešili denne? Však len na tej fotk...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Končím diskusiu a na záver vlastne.. Doteraz sa prihásili, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, siedmi občania, takže v tomto poradí prosím 3-minutové vystúpenie. Pán Voltemar, pani Hlinová, pán Gális, pán Veleg, pán Lencéš, pán Vystavil a ...
	Nech sa páči, pán Voltemar.
	Dostanete mikrofón, pán Voltemar! Počkajte prosím.
	Niekto:
	Mikrofón!
	Starosta:
	Poprosím.
	Starosta:
	Nie! Dostanete mikrofón! Nech sa páči, tam!
	Pán Voltemar, občan:
	Chcel by som, nakoľko, padli tu dosť závažné tvrdenia, s ktorými nemôžem súhlasiť, reagovať na vyjadrenie pána vicestarostu Boháča.
	Prvá vec. Neexistuje žiadna skupinka partizánov okolo Voltemara! Existuje občianske združenie Staromestských kaviarnikov, ktoré je založené od roku 2004. Máme 40 členov a okrem toho máme minimálne ďalších 100 sympatizantov, ktorí jednoducho s týmto zd...
	Druhá vec, Vy ste povedal a tvrdil ste, že prebehli s nami minimálne 4 a viac stretnutí! Pán Boháč! V júni sme sa stretli my štyria zo správnej rady s Vami raz a druhýkrát sme si vymohli u Vás audienciu v septembri, kde ste nám predložil hotový návrh ...
	Niekto:
	Prepáčte pán Voltemar.. (ďalej nie je rozumieť)
	Pán Voltemar, občan:
	Ja mám...
	Niekto:
	Ja som.. ja som to spomenul..
	Starosta:
	Poprosím pán Voltemar.. nech sa páči
	Pán Voltemar, občan:
	Pán Hederling.. Pán Hederling ja mám slovo! A neviem kto ste Vy! Neviem kto ste Vy..
	Pán Hederling:
	(z diaľky, nie je rozumieť zo záznamu)
	Pán Voltemar, občan:
	Prepáčte!! Prepáčte ja mám slovo a Vy potom môžete povedať, že som klamal!! Hej?
	Niekto:
	Prestaňte sa hádať, keď nemáte svoje (ďalej nie je rozumieť)
	Pán Voltemar, občan:
	Pardon, mám svoj.. mám svoj..
	Starosta:
	Hovorte, nech sa páči, hovorte!
	Pán Voltemar, občan:
	Dobre! Ďalej by som chcel povedať... prepáčte, ja si vyprosím, aby ste ma fotil!
	Starosta:
	Pán Voltemar, prosím Vás, máte 3 minúty..
	Pán Voltemar, občan:
	Mám 3 minúty, ale.. Prepáčte, ale tu sa konajú veci, ktoré jednoducho sú proti môjmu zdravému rozumu!
	Vy vyčítate pánovi Dostálovi, že predkladá určité návrhy v pozdnom čase. Jeho návrhy alebo návrhy, ktoré pán Dostál teraz navrhol, kopírujú všetky naše pripomienky, ktoré sme my ako združenie odovzdali k všeobecne záväznému nariadeniu a jednoducho z t...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Teraz poprosím mikrofón pani Hlinová. Nech sa páči máte 3 minúty.
	Starosta:
	Pani Hlinová, nech sa páči.
	Pán Voltemar, prosím Vás, môžete umožniť pani Hlinovej aby vystúpila?
	Pani Hlinová, občan:
	Ja som Martina Hlinová, ja som obyvateľka Starého Mesta ale zároveň aj podnikám v Starom Meste a vediem 4 alebo 5 staromestských prevádzok.
	Ja by som chcela poslancov a poslankyne upozorniť, teda požiadať o to, aby sa ten návrh stiahol a ešte prerokoval a zobrali sa do úvahy vlastne návrhy aj pána Dostála, s ktorými sa stotožňuje aj Združenie kaviarnikov aj väčšina podnikateľov.
	Chcem apelovať na poslankyne a poslancov z dvoch dôvodov. Z dôvodov by som povedala zákonnosti. Lebo poslanci a poslankyne by mali pri svojej práci nielen, chápem legitimitu toho zámeru, že treba mať platné všeobecne záväzné nariadenie, ktoré chráni o...
	A druhá vec je, že mestskí poslanci by mali nielen chrániť obyvateľov ale aj mestskú časť z pohľadu tej ekonomiky a turistického rozvoja. A dúfam, že bolo všetkým poslancom distribuovaný vlastne list aj stanovisko aj Bratislavskej turist.. organizácie...
	Á, čo sa týka ešte zákonnosti. Tam sú určité technické podmienky stanovené a obmedzenia, ktoré nie sú v súlade so zákonnými normami. Tam všetci sme si už robili skúšky zvuku a nepriezvučnosti okien, kde je norma stanovená na 45 až 50 decibelov. A norm...
	A v neposlednom rade ako obyvateľka, tiež ako obyvateľka, chcem upozorniť prítomných obyvateľov, že ja len vidím čo spôsobí uzavretie prevádzok napríklad na námestí SNP. Na námestí SNP po zavretí prevádzok v nejakých špeciálnych prípadoch sa z parku s...
	A mestskej polícií by som chcela teda povedať, že je možnosť! Je možnosť a účinne bojovať proti tomu, lebo na námestí SNP, to ja musím poďakovať aj mestským policajtom, aj štátnym policajtom..
	Starosta:
	Poprosím ten limit 3-minutový dodržiavať!
	Pani Hlinová, občan:
	Áno! Ale v prípade, že je záujem, tak sa dá v súvislosti s mestskou políciou nejaký problém vyriešiť. Čiže tie problémové prevádzky si myslím, že je možné účinne vyriešiť aj bez takéhoto VZN, ktoré obmedzuje všetkých podnikateľov.
	Starosta:
	Ďakujem pani Hlinovej.
	Ďalší v poradí je pán Gális. Nech sa páči pán Gális.
	Pán Gális, občan:
	Dobrý deň.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Nech sa páči, môžete hovoriť!
	Pán Gális, občan:
	Môžem znova čas? Vážení starosta a poslanci a ostatní prítomní! Ako Staromešťan a zároveň podnikateľ nemám klapky na očiach a neorientujem sa iba na jednu stranu. Spripomienkovaný predkladaný návrh však pokladám za neprijateľný ani pre jednu zo strán.
	Poďme na fakty, ktoré boli vypracované spolu s 3 advokátskymi kanceláriami.
	§ 2 bod 3 písmeno k) je v rozpore s ustanovením 416 Slovenskej technickej normy 734301. Pán Boháč je architekt a určite o tom vie.
	V § 4 bod 3 písmená a), b), c), bod 5 písmeno b), bod 7 písmená a), b), koná mestská časť nad rámec svojich kompetencií a v rozpore s § 3 zákona slovenskej Národnej rady                      č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpi...
	§ 4 bod 8 ako aj celkové kategorizovanie prevádzok je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ktorá zaručuje rovnoprávnosť.
	§ 4 bod 3 písmeno d), bod 5 písmeno b), bod 7 písmeno d) dokonca nabáda či núti prevádzkarov k páchaniu trestného činu. Nakoľko žijeme v právnom štáte kde základným zákonom je Ústava Slovenskej republiky a vlastníctvo je základným ústavným právom každ...
	Je v platnosti zákaz užívania alkoholu na verejných priestranstvách a je na poriadkových zložkách, aby dohliadali na jeho dodržiavanie.
	Keď väčšina zatvorí, či už o 22:00 alebo o polnoci, už ani nepôjdu domov. Nebuďme naivní! Ale budú sa snažiť pokračovať v zábave v tých podnikoch, ktoré zostanú otvorené. Je logické, že kapacity budú nedostatočné a zábava sa presunie do ulíc Starého M...
	Vážení poslanci, pokiaľ budete hlasovať za predkladaný návrh, dosiahnete len enormný nárast hluku a neporiadku v uliciach Starého Mesta, miliónové súdne spory, ktoré len veľmi ťažko bude môcť Staré Mesto vyhrať, ktoré môžu priviesť mestskú časť až k n...
	Pre účely poslancov, pokiaľ by niekto chcel, tie body, tak kľudne to môžete tam dodať ktoré sú v rozpore. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pánovi Gálisovi, poprosím pána Velega. Pán Veleg? Nech sa páči  máte 3 minúty.
	Pán Veleg, občan:
	Áno. Príjemný deň. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na tvorbe VZN.
	Pochopiteľne sme sa ohlásili onoho času u pána Boháča s tým, že by sme chceli na tvorbe VZN spolupracovať a vytvoriť si medzi nami vzťah nie protipólny, ale spoločný. Uhm, navrhovali sme mu potom, uhm, alebo respektíve predkladali návrh našej strany. ...
	Chcel by som sa ešte opýtať, prečo napríklad vo VZN sú prevádzky cez okienko, ktoré nemajú ani žiadny hluk, nemajú dokonca ani rádio, nerobia nič, prečo sú obmedzované časom, okrem iného čo nás tam ešte trápi.
	A potom sa chcem opýtať občanov či im nevadí to obrovské množstvo bezdomovcov, ktorí močia na steny. Omočené sú, a smradľavé rohy, na Baštovej, na Michalskej, žobrú tam a dokonca si niektorí ešte aj tykajú a vymieňajú názory s mestskými policajtmi mie...
	Starosta:
	Ďakujem pánovi Velegovi, nech sa páči pán Lencéš.
	Pán Lencéš, občan:
	Dobrý deň. Vážený pán starosta, vážení poslanci a vážení prítomní. Úvodom by som chcel povedať, že to čo vyplýva práve z tohto návrhu VZN je, že donúti zavrieť väčšinu prevádzok o 22:00 hodine večer, avšak umožní mať de facto nonstop reštauráciám a ba...
	Pôsobím ako advokát v súčasnosti najväčšej advokátskej kancelárii na Slovensku, preto sa trošku zameriam na tú právnu stránku VZN-ka. Chcel by som sa pripojiť samozrejme k tým výhradám, ktoré tu boli už odprezentované mojim predchádzajúcim kolegom.
	Je potrebné poukázať práve na § 6 odsek 1 Zákona o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že obec môže vydať len také nariadenie, ktoré nie je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky alebo zákonmi.
	Pokiaľ, zameriam sa v tejto súvislosti, keďže tu už bolo odprezentované niektoré body s ktorými, ktoré sú v rozpore práve s týmto zákonom, so zákonmi a Ústavou Slovenskej republiky tiež na otázku prevádzkovania hazardných hier, ktorá je v súčasnosti o...
	Vymedzenie pôsobnosti obci v rámci prevádzkovania hazardných hier sú upravené v §10 Zákona o hazardných hrách. V žiadnom inom ustanovení Zákona o hazardných hrách nie je upravené splnomocňujúce ustanovenie, na základe ktorého by bola obec oprávnená re...
	Navrhované VZN je tiež v rozpore podľa právneho názoru našej advokátskej kancelárie ako aj iných advokátskych kancelárií s Ústavou Slovenskej republiky a to konkrétne článkom 35 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého, okrem iného,  má každ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne pán Lencéš. Pán Vystavil, nech sa páči.
	Pán Vystavil, občan:
	Pekný deň prajem páni poslanci, pán starosta.
	Som majiteľom siete TOPGame, prevádzkujeme celoslovensky prevádzky s tým, že nám osobne veľmi záleží na tom, aby sme všade na prevádzkach mali ochranu, ktorá je tam nonstop. Nespoliehame sa na mestskú políciu, ale zabezpečujeme si to sami a viem garan...
	Pripadá mi trošku neférové, aby sme trpeli za tých, ktorí proste robia hluk a nevedia si spraviť poriadky. Keby v našom prípade boli problémy, že naši ochrankári si nevedia spraviť poriadky, verte tomu, že okamžite zakročíme a spravíme s nimi. A veľmi...
	Starosta:
	Ďakujem pekne pánovi Vystavilovi a posledný vlastne z prihlásených občanov je pán Hederling. Nech sa páči.
	Pán Hederling, občan:
	Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci.
	Rokujete o tomto návrhu VZN v tomto roku, o otváracích hodinách, už druhý raz a medzitým už v Košiciach našli odvahu a prijali obdobné VZN. Rokujete ako demokraticky zvolení predstavitelia nás obyvateľov Starého Mesta. Mali by ste reprezentovať našu v...
	V posledných rokoch výrazne rastie počet pohostinských prevádzok. Skončili mnohé obchody, služby obyvateľom, ľudia sa odsťahovali. Sme zaplavení nočným životom, ibaže väčšina z nás musí ísť ráno do práce alebo sa chce iba prosto vyspať. My nemáme možn...
	Pozmeňujúci návrh, ktorý teraz zaznel je pre nás hlbokým sklamaním. Rozšírenie prevádzkových hodín do 05:00 hodiny ráno, pri nadzemných prevádzkach, ktoré nie sú v susedstve s bytmi, je neprijateľné.
	Splnenie technických opatrení je a bude vždy len iluzórne a v čase kontroly budú vždy v poriadku. Je veľmi jednoduché na diskotéke potom pridať zvuk a basy rozoznejú aj 5 budov okolo. Okrem toho ten hluk sa nezastaví na susednom dome a druhý, tretí v ...
	Prijatím tohoto pozmeňujúceho návrhu nastane rozširovanie pohostinských prevádzok do 05:00 hodiny. Naviac oproti tomu ako je to v súčasnosti. A toto nie je nijaký kompromis. To je nadbiehanie tlaku krčmárov a iných ovplyvnených médií. Tak rozširujete ...
	Za obyvateľov sa prihováram za prijatie pôvodného návrhu ako akceptovateľného kompromisu. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. To bolo posledné vystúpenie občanov, tým končím diskusiu a poprosím na záver teda, ak využije právo predkladateľ, o záverečné slovo. Nech sa páči.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Tak ja iba v zastúpení všetkých predkladateľov.. Neviem, no asi, asi je to taká zbytočná práca lebo naozaj tie stretnutia a tak ďalej, nechcem tu polemizovať či dva razy, tri razy. Určite som nepovedal Voltemar a partizáni. Som povedal pán Voltemar a ...
	Isté je, že keďže sme my zbadali, že v podstate tie názory obyvateľov a podnikateľov nie sú priblížiteľné, boli paradoxne rozdielne, tak sme si zobrali iniciatívu do rúk, poslanci, ktorí sú vlastne volení vami. Takže v záverečnom slove asi toľko, že s...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Prosím?
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Nereaguj!
	Niekto iný v sále:
	Hovorte ďalej!
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Nereaguje?
	Viacerí:
	Nie! Nie! Hovor ďalej!
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ja?
	Niekto:
	Hovorte ďalej!
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre, no! Čiže, skrátka tie podmienky sú dneska už zrealizované takže o nejakom Bratislava–dedina a skapal pes a podobne absolútne nemôžeme predkladatelia súhlasiť.
	Hovoríme o 01:00 cez víkend alebo predvíkendové obdobie, čo je celkom slušný čas. Takže pokiaľ to, že ľudia majú možnosť isť ešte ďalej do nočných barov a tak ďalej, ktorým sme nepovedali koľko ich má byť. Povedalo sa jednoduché pravidlo, že majú byť ...
	Či okienko má byť alebo nemá byť otvorené celú noc, sú na to tiež rozličné názory. Väčšina poslancov sa, predkladateľov, zhodla v tom, že tie okienka, okolo toho sa tvorí nejaký hluk ľudí, ktorí sa tam pristavujú, dorážajú, popíjajú a tak ďalej.
	Takže sú to také fragmenty, čriepky, ktoré nie sú zaujímavé, ale hlavná podstata je v tom, že prevádzky mali byť otvorené 24:00 až 01:00. V kontexte Starého Mesta v Košiciach v poriadku, v kontexte Rakúska, Budapešti tiež v poriadku, tak ja neviem.
	Akože keď chceme mať otvorené veci do 05:00 hodiny a nechať to na autoregulačné procesy ľudí a návštevníkov, keď sa tak poslanci rozhodnú, v poriadku. My nie sme tu ani žandári, ani predpisovatelia. Pokiaľ vôľa bude takáto, tak vôľa poslancov sa napln...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Takže to boli záverečné slová predkladateľa. Rozhoduje Miestne zastupiteľstvo, hlasujú poslanci.
	Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Dostali sme pozmeňujúce návrhy od pána poslanca Ondreja Dostála. Ideme o nich hlasovať jednotlivo.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Pozmeňujúci návrh č.1: Čas predaja v obchode v § 3 sa slová „od 06:00 do 22:00 hodín“ nahrádzajú slovami „od 0:00 do 24 hod.“
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa a hlasujte.
	Poprosím poslancov, ktorí nie sú prítomní v sále a chcú hlasovať, nech sa páči poďte hlasovať!
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne.
	Konštatujem, za tento návrh pána poslanca Dostála hlasovalo 5 poslancov, 3 boli proti, zdržali sa 12.
	Nech sa páči ďalší návrh pána poslanca Dostála.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Jednotná prevádzková doba pre pohostinské služby. V § 4 odsek 2 a v §4 odsek 6 sa slová „v dňoch nedeľa až štvrtok od 22:00 do 24:00 hod a v dňoch piatok a sobota od 22:00 do 01:00 hod nasledujúceho dňa“ nahrádzajú slovami „v dňoch pondelok až nedeľa ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte, prosím, o druhom návrhu pána poslanca Dostála.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za tento návrh pána poslanca Dostala hlasovali 4 poslanci, proti boli 5, zdržali sa 11.
	Nech sa páči ďalší návrh.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Požiadavky na zádverie. V § 4 odsek 3 písmeno c) a v § 4 odsek 7 písmeno c) sa slová „ktoré musí spĺňať Index nepriezvučnosti RV najmenej 35 decibelov, čo podnikateľ preukazuje dokladom o splnení Indexu nepriezvučnosti alebo protokolom odborne spôsobi...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte o návrhu pána poslanca Dostála.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za tento návrh pána poslanca Dostála hlasovali 3 poslanci, proti boli 4, 13 sa zdržali.
	Ďakujem pekne, ďalší návrh.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Vynášanie jedál a nápojov za účelom ich konzumácie doma. V § 4 odsek 3 písmeno d),                     v § 4 odsek 5 písmeno b), v § 5 odsek 5 písmeno d), v §5 odsek 6 písmeno c) a v § 5 odsek 11 sa za slová „exteriérového sedenia“ dopĺňajú slová „a v...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím o ďalšom návrhu pána poslanca Dostála.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Za návrh hlasovalo 12 poslancov, proti boli 2, zdržali sa 6. Konštatujem, že tento návrh bol schválený.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Nie, nemusí byť.
	Prosím ďalší pozmeňujúci návrh pána poslanca Dostála.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Jednotná prevádzková doba pre pohostinské služby–dvor. V § 4 sa vypúšťa odsek 8.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za tento návrh pána poslanca Dostála hlasovali 4 poslanci, proti boli 4 a 11 sa zdržali.
	Ďalší návrh.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Predaj cez okienko. V §4 sa v odseku 11 slová „ od 6:00 hod“ nahrádzajú slovami „od 0:00 hod“.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte o tomto návrhu pána poslanca Dostála.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za tento návrh hlasovalo 5 poslancov, proti boli 3, 11 sa zdržali.
	Ďalší návrh.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ostatné služby. V § 4 odsek 12 písmeno b) sa slová „od 08:00 do 22:00 hod“ nahrádzajú slovami „od 0:00 do 24:00 hod“.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte o  návrhu pána poslanca Dostála.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za tento návrh pána poslanca Dostála hlasovali 4 poslanci, 7 boli proti, 9 sa zdržali.
	Ešte máme nejaký?
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Áno, ešte dva.
	Starosta:
	Takže.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Lehota na ohlásenie prevádzkovej doby. V § 5 odsek 1 sa slová „najmenej 30 dní“ nahrádzajú slovami „najmenej 5 pracovných dní“.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte o  návrhu pána poslanca Dostála.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za tento návrh pána poslanca Dostála hlasovali 7 poslanci, nikto nebol proti, zdržali sa 12.
	Ďalší návrh.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Dvojnásobné porušenie zákazu vynášania – časové obmedzenie. V § 5 odsek 5 písmeno d) sa na konci vkladajú slová „v priebehu doby 3 mesiacov“.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte o tomto návrhu pána poslanca Dostála.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za tento návrh pána poslanca Dostála hlasovali 8 poslanci a zdržali sa 12.
	Ďalší návrh.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Posledný pozmeňovací návrh. Prvé obmedzenie osobitnej prevádzkovej doby – 3 mesiace. V § 5 odsek 5 v poslednej vete a v § 5 odsek 6 uvádzacej vete sa slová „6 mesiacov“ nahrádzajú slovami „3 mesiacov“.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte o tomto poslednom návrhu pána poslanca Dostála.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Za tento návrh pána poslanca Dostála hlasovalo 9 poslancov, proti boli 2, 9 sa zdržali. Nejaké ďalšie pozmeňujúce návrhy?
	Starosta:
	Bol schválený jeden pozmeňujúci návrh.
	Vieme o čom hlasujte. Takže teraz je tu návrh na hlasovanie ako celku s tým schváleným.
	Takže poprosím návrhovú komisiu.. Nech sa páči.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .... z roku 2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratisla...
	Starosta:
	Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 13 poslancov, proti boli 2, zdržali sa 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia nebol schválený.
	Niekto:
	Áále čo?
	Starosta:
	Ďakujem pekne.
	Niekto iný:
	Tri pätiny!
	Starosta:
	Prosím, ideme k bodu č.2. Bod č.2.
	Viacerí:
	(Živá diskusia v sieni o počte hlasov potrebných na schválenie návrhu VZN. Zaznievajú slová ako: „ale prítomných!“; „Nebol! Nebol!“; „prítomných“; „Ale teraz zo všetkých“; „Trojpätinová všetkých!“; „Zle vám to ukazuje to zariadenie“ ...)
	Starosta:
	Kde je Hahnová! Pani doktorka Hahnová?
	Starosta:
	Paulínka poprosím, zohnať pani doktorku Hahnovú!
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Opravujem. Konštatujem, že návrh všeobecne záväzného nariadenia bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov! Ďakujem pekne!
	Starosta:
	Otváram bod č. 2.
	2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Staré Mesto č. .../2016, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Brnianska ul. č.47, 811 04 Bratislava.
	Starosta:
	Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, ktorým sa zriaďuje Materská škola Brnianska ulica č.47. Poprosím pani vedúcu oddelenia školstva o úvodné slovo.
	Niekto:
	(nie je rozumieť) či bol alebo nebol! Môžete sa hanbiť! Hanbite sa!
	Starosta:
	Poprosím nech sa páči pani..
	(živá diskusia v sieni, „dve tretiny prítomných?“ )
	Mgr. Vasilová, vedúca oddelenia školstva:
	Vážený pán starosta,..
	Starosta:
	Ďakujem pekne!
	Mgr. Vasilová, vedúca oddelenia školstva:
	..vážené pani poslankyne, páni poslanci.
	Starosta:
	Poprosím asi počkáme chvíľočku kým sa...
	Mgr. Vasilová, vedúca oddelenia školstva:
	utíšia..
	Starosta:
	..utíši Staromestská sieň..
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže nech sa páči.
	Mgr. Vasilová, vedúca oddelenia školstva:
	Takže ešte raz. Dobrý deň. Vážený pán starosta, panie poslankyne, páni poslanci. Ideme z reštaurácie do škôlky. Predkladáme vám návrh na všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zriaďuje Materská škola Brnianska na Brnianskej ulici č. 47. Mestská časť ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne za úvodné slovo a otváram diskusiu k tomuto ďalšiemu nášmu všeobecne záväznému nariadeniu. Nech sa páči. Pani poslankyne, páni poslanci.
	Pokiaľ diskusia nie je, tak končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia k bodu č. 2.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh a tak budeme hlasovať o pôvodom návrhu.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Takže nech sa páči, prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prijatý jednomyseľne všetkými prítomnými 17 poslancami a poslankyňami. Ďakujem pekne. Otváram bod č. 3.
	3. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1.polrok 2016
	Starosta:
	Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1.polrok 2016. Nech sa páči, poprosím pána inžiniera Šutaru o úvodné slovo.
	Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
	Ďakujem za slovo pán starosta. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, na dnešné rokovanie Miestneho zastupiteľstva predkladáme správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1.polrok 2016.
	Ako môžete vidieť v priloženom materiáli, plnenie príjmov bežného rozpočtu je na úrovni 55,34 %. Toto vyššie plnenie príjmov je spôsobené najmä započítaním nerozpočtovaného daru od spoločnosti Transpetrol, a.s. a taktiež niektorých účelových dotácií, ...
	Čo sa týka výdavkov bežného rozpočtu, tie sú na úrovni 45 % plánovaných výdavkov bežného rozpočtu. Niektoré programy v bežnom rozpočte sú prekročené a to z dôvodu, že tieto výdavky sú lokál.., uhm, sezónneho charakteru a taktiež sa tam prejavuje, že n...
	Rizikovými položkami na strane príjmov sa zatiaľ ukazujú hlavne v daňovej časti, podiel na Dani z nehnuteľnosti, ale tam očakávame vyšší príjem v 2.polroku 2016 ako každoročne. Taktiež vývoj kreditných úrokov nakoľko úrokové miery v bankách sú na veľm...
	Ako som už spomínal, výdavková strana rozpočtu je vlastne, niektoré položky sú prečerpané, teda Výstavba, opravy, rekonštrukcie ciest, Verejná zeleň a taktiež Príležitostné trhy. Keďže išlo o sezónne výdavky, ktoré boli prenesené z roku 2015 do roku 2...
	Čo sa týka kapitálového rozpočtu, ten je v plnení na úrovni 54 %. Je tam vyšší príjem z predaja majetku, ktorý bol buď schvaľovaný miestnym zastupiteľstvom alebo príjem z predaja, ktoré odsúhlasovalo Mestské zastupiteľstvo.
	A čo sa týka výdavkovej strany rozpočtu, je tam nižšie plnenie oproti plánovaným akciám nakoľko väčšina týchto investičných akcií buď dobiehala v priebehu leta alebo je plánované jej dokončenie na konci tohto roka.
	Čo sa týka finančných operácií, sa tam zapájali vlastne prevod prostriedkov z minulých rokov a ešte sa tam výraznejšie prejaví prevod prostriedkov z fondov, ktoré boli zapojené do príjmovej strany rozpočtu teda na výdavky bežného alebo kapitálového ro...
	To vyššie plnenie kapitálového rozpočtu je potom v nasledujúcom bode, zmena, šiesta zmena rozpočtu už aktualizované.
	Takže pokiaľ sú nejaké otázky k plneniu tohto rozpočtu, tak...vysvetlím v prípadnej diskusii. Ďakujem.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Diskusný príspevok pán Borguľa.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Ďakujem za slovo. Ja chcem otvoriť jednu tému, ktorá nesúvisí úplne s prerokovaným bodom, ale významne súvisí s rozpočtom.
	Keď som o parkovacej politike rozprával ako o téme č.1 tohto volebného obdobia, tak do prvej trojky patrí zavedenie tzv. developerského poplatku. A v novembri sa na Mestskom zastupiteľstve bude prijímať developerský poplatok. Pre tých, ktorí to nevedi...
	A teraz sa otvára o tomto diskusia na meste. Tá diskusia sa vedie v niekoľkých rovinách.
	Tá prvá rovina je taká, či to má celé, sproste povedané, „zhrabnúť“ mesto tie peniaze alebo či sa mesto má rozdeliť s mestskými časťami. Druhá rovina je, že keď už by sa mesto delilo s mestskými časťami, že či sa má deliť len s mestskou časťou tou, kd...
	Ja mám na to svoj názor, ale ja si myslím, že toto zastupiteľstvo by malo o tejto téme podiskutovať a mali by sme zaujať nejaké stanovisko ešte predtým ako nám príde všeobecne záväzné nariadenie, lebo to nám príde, ku ktorému budeme vedieť zaujať stan...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Musím pána poslanca napomenúť, že toto nesúviselo s prerokovaným bodom rokovania. Hovoríme o rozpočte za 1.polrok, takže...
	Ale áno, ďakujem pekne, v bode Rôzne určite budem informovať. Budem informovať o tom aká je pozícia starostov mestských častí a určite samozrejme by bolo dobré, aby sme poznali aj stanovisko Miestneho zastupiteľstva. Takže v bode Rôzne určite sa k tom...
	Ale poprosím nehovorme teraz o poplatku za rozvoj, hovorme o návrhu, o správe o plnení rozpočtu za 1.polrok, aby sme naozaj nestrácali čas. Do obeda máme pol hodinu a veľa vecí tu musíme stihnúť. Ďakujem.
	Pani Černá, faktická poznámka.
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	Ja sa priznám, Martin, že si asi nepostrehol, že to sa nebude vzťahovať len na novopostavené budovy ale aj na zatepľovanie...
	Starosta:
	Nie! Nie! Zatepľovanie nie!
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	..a toho bude v Starom Meste dosť!
	Starosta:
	To je omyl! To je omyl a šíria to neviem kto, ale nie je to pravda. Zatepľovanie nie. Tam je len tam, kde sa len rozširuje podlahová plocha. Ale hovorím, nediskutujme o tejto veci, pán poslanec Borguľa k bodu č.3!
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	Ďakujem.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Pán starosta, keďže je faktická, tak faktická na Teba ako na diskutéra.
	Čiže toto sú presne tie problémy, že nevieme. Budú to platiť nemocnice, školy ten developerský poplatok alebo len developeri?! Budú to platiť stavitelia školiek? Bude sa platiť za zatepľovanie a tak ďalej?
	Čiže možno by bola naozaj dobrá nejaká diskusná skupina kde by sme si to vydiskutovali, ale hlavne otázka je: Má Staré Mesto vôbec, lebo Ty si povedal, že je stanovisko starostov! A teraz otázka. Je to stanovisko pre nás vyhovujúce?! My sme stabilizov...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú  ďalšie diskusné príspevky, končím diskusiu a poprosím o návrh uznesenia návrhovú komisiu. Bod č. 3.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Áno, ďakujem. Keďže návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňovací návrh, hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako ho máte predložené.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa, dámy a páni.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovali všetci poslanci a návrh, teda správa bola... schválená. 19 za, proti, uhm, 1 nehlasoval. Bod č. 4.
	4. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti  a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016
	Starosta:
	Nech sa páči. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti. Poprosím o úvodné slovo pána Šutaru.  Nech sa páči.
	Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
	Či mi to funguje.. uhm, ďakujem. K tomuto materiálu ste dostali zmenu v bode 1 a taktiež zmenu dôvodovej správy. Potom postupne prejdem k tejto zmene.
	Predkladáme na rokovanie tohto Miestneho zastupiteľstva šiestu zmenu, ktorá vlastne reaguje na nejaký vývoj počas, od poslednej zmeny rozpočtu a vlastne odzrkadľuje nejaké výdavky, ktoré sa neočakávane vyskytli počas letných prázdnin alebo koncom škol...
	A ideologicky je to vlastne tak, že navyšujeme objem finančných prostriedkov alebo aktualizujeme stav príjmu z predaja majetku na úroveň 220 000 €. Keďže už po 31.8. nemôžme zapájať fondy, teda Rezervný fond alebo Fond rozvoja bývania na kapitálové vý...
	Čo sa týka jednotlivých zmien, len v krátkosti.
	Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém, tam presúvame sumu 13 700 € z Materiálového zabezpečenia administratívy na Obstaranie novej webovej stránky mestskej časti. Taktiež z Materiálového zabezpečenia administratívy presúvame sumu 2 000 € na f...
	Ďalšia zmena je vlastne, v bežnom rozpočte navyšujeme objem finančných prostriedkov na opravy komunikácií o 50 000 € z dôvodu zvýšených požiadaviek čo sa týka opravy komunikácií.
	V rámci podprogramu 4.1.4.2 Odpadové hospodárstvo – Verejná zeleň na základe minuloročného čerpania v týchto programoch bol nastavený nejako rozpočet, lenže ten neodzrkadľoval skutočnosť, že tie požiadavky na odpadové hospodárstvo, teda na čistotu, sú...
	Na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov navyšujeme o sumu 90 000 € na opravy bytov a nebytov v správe mestskej časti.
	Ostatné výdavky školstva navyšujeme o 135 000 € jednak na opravy škôl a školských zariadení a taktiež sumu 115 000 €, ktorá sa delí pre oblasť školstva vo výške 90 000 €. Teda o 135 000 € navyšujeme ostatné výdavky školstva.
	Medzi Dennými centrami a Sociálna pomoc občanov presúvame sumu 510 € z dôvodu potreby dofinancovania niektorých činností v denných centrách.
	A v detských jasliach navyšujeme rozpočet o 40 000 € na odstránenie havarijného stavu v Detských jasliach Čajakovského.
	Čo sa týka výdavkov kapitálového rozpočtu, tam navrhujeme navýšiť program 1.5 Informačno-technologický systém o 8 000 € na nákup nových kopírovacích multifunkčných zariadení nakoľko mestská časť má v prenájme nejaké zariadenia; tak tento prenájom by b...
	Služby verejného poriadku navrhujeme navýšiť o 10 000 € na obstaranie kamerového systému a výsuvného stĺpika na Židovskej ulici.
	Výstavbu, opravu a rekonštrukciu ciest navrhujeme navýšiť o 66 000 € na zvýšené výdavky spojené s rekonštrukciou komunikácie najmä dofinancovanie rekonštrukcie Moskovskej ulice.
	V podprograme 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia znižujeme tento rozpočet vlastne na 0 €, o 87 000 €, nakoľko neplánujeme v tomto roku riešiť tú druhú etapu rekonštrukcie kotolne a vykurovania v Zichyho paláci.
	A v podprograme 7.5 Ostatné výdavky školstva tam navrhujeme navýšiť tieto výdavky o           23 000 € nakoľko jedna z činností, ktorá mala byť realizovaná do konca roku 2015 nám prešla do roku 2016 a potrebujeme dofinancovať vlastne tieto. Uhm, keď s...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Otváram diskusiu nech sa páči.
	Končím diskusiu a  poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem.
	Starosta:
	K bodu č. 4.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Áno, ja to sledujem! Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schvaľuje uznesenie tak, ako ho máte predložené.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím, keďže to uznesenie je naozaj dlhé a plné čísel, takže...
	Poprosím prezentujte sa, dámy a páni.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený jednomyseľne. Za hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Bod č. 5.
	5. Zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na čerpanie úveru na rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
	Starosta:
	Zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na čerpanie úveru na rekonštrukciu komunikácií v správe mestskej časti. Poprosím pána Šutaru, nech sa páči, o úvodné slovo.
	Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
	Ďakujem za slovo. Na dnešné rokovanie predkladáme zámer mestskej časti na čerpanie úveru ako spomínal pán starosta. V tomto materiáli je vlastne v dôvodovej správe nejaké stručné odôvodnenie prečo mestská časť chce pristúpiť k čerpaniu tohto úveru.
	Mestská časť, ako vidíte v tej dôvodovej správe, má v správe viac ako 64,5 km komunikácií, chodníkov a iných verejných priestranstiev a nakoľko zdrojové možnosti rozpočtu nepostačujú na nejaké výraznejšie rekonštrukcie týchto komunikácií jednorazového...
	Táto suma je vlastne len takým odrazovým mostíkom alebo sumou, ktorá by bola únosná pre zadĺženosť mestskej časti, ktorá bude na základe Zákona o rozpočtových pravidlách na úrovni 21,32 % keby sa načerpal celý tento úver v plnej výške.
	A taktiež v priloženom materiáli môžete vidieť, že aké objemy finančných prostriedkov mestská časť vynakladá či už na opravy alebo rekonštrukcie komunikácií, ktoré má v správe. V tomto poslednom roku, 2016, napríklad nie je tam ešte zahrnutá oprava a ...
	Čo sa týka ďalej úrokovej miery, ako môžete vidieť v priložených tabuľkách, tak nie je tam uvedený zdroj ale zdroj je Národná banka Slovenska. Pri poskytovaní nových úverov výrazne tieto úrokové miery klesajú. Taktiež je to vidno z indikatívnych ponúk...
	Taktiež je tu na uváženie, že akým štýlom mestská časť bude chcieť riešiť tú úrokovú mieru. Že či tam bude fixná úroková miera alebo EVRIPOR plus nejaká fixná provízia za tento úver.
	Taktiež je tam možnosť splácania, či bude úver splácaný okamžite po jeho načerpaní alebo bude tam nejaké prechodné obdobie, kedy sa začne splácať.
	V podstate to už je na vytvorenie nejakej komisie, ktoré je vlastne uvádzané v návrhu uznesenia, že vytvoriť nejakú odbornú komisiu, ktorá by sa mohla zúčastniť toho procesu samotného. Buď jednania s bankami alebo nastavenie presných parametrov, ktoré...
	Aj po stretnutí s pánom miestnym kontrolórom sme sa zhodli, že nie je ešte potrebné nejaké záväzné stanovisko pána kontrolóra nakoľko toto ide iba o zámer a pri schvaľovaní samotnej úverovej zmluvy bude sa vlastne vyjadrovať aj z jeho zákonných povinn...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Borguľa, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Ďakujem pekne. Ja veľmi uvedený materiál vítam, špeciálne teda v tejto situácii na bankovom trhu aká je, kedy naozaj za minimá sa dajú požičať peniaze.
	Konečne je tu jeden starosta, ktorý vyslyšal požiadavky nielen obyvateľov Starého Mesta ale vlastne celej Bratislavy a mnohých návštevníkov našej mestskej časti, že teda komunikácie máme v katastrofálnom stave. Konečne je tu starosta, ktorý zrátal, že...
	Špeciálne keď je tu ešte možnosť, že z developerského poplatku nám prídu peniaze, keď dostaneme peniaze zo zvýšenej dane z nehnuteľnosti, kde teda presný zoznam nám primátor napísal, že čo nám zrekonštruuje. Tak ja si myslím, že toto môže byť, a my vš...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Boháč, diskusný príspevok nech sa páči.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ja naviažem trošku inou rétorikou na Martina Borguľu, že nejdem cez tú ekonomiku ale cez nejaké také pôsobenie na obyvateľov a vôbec na.. ako.. hm, treba pochopiť, že tieto komunikácie to nie je čierny asfalt a sivý betón. V podstate my máme komunikác...
	To znamená, že boli tu nejaké názory, že či neurobiť nejakú centralizovanú investíciu typu hokejový štadión, plaváreň a podobne. To je taká centralizovaná záležitosť, ktorá možno že by, keď opomenieme, že či to vieme niekde umiestniť alebo nevieme z n...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ja by som, ak môžem, dovolil by som si len doplniť jednu vec a to, že toto je len zámer. S tým, že samozrejme, potom ako ja som, sme o tom hovorili na finančnej komisii, poslanci, ktorí budú mať záujem v spolupráci vlastne s odbornými r...
	My, my teraz sme zdedili dlh, 30 ročný dlh, ktoré nám zanechali samosprávy predchádzajúce v podobe zničených ciest a chodníkov. Za tých 25 rokov samosprávy v Starom Meste bola zrekonštruovaná Pešia zóna. To bolo asi tak všetko.
	A viete veľmi dobre, vy, ktorí ste z volebných obvodov iných mestských časť, teda v iných obvodoch, že práve obyvatelia z iných častí Starého Mesta právom kritizujú, že prečo sa všetko dáva len do historického jadra. Áno, to historické jadro je najnav...
	Takže týmto spôsobom si myslím, že pokiaľ schválite tento zámer tak v spolupráci s poslancami a naším finančným oddelením pripravíme už konkrétny návrh úverovej zmluvy o ktorom budete rozhodovať. A súčasťou toho materiálu bude aj prehľad ulíc, ktoré b...
	Pán poslanec Kollár, faktická poznámka na pána Boháča.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Áno, na pána Boháča. Chcem oceniť tento zámer. Treba jednoznačne využiť lacné peniaze na trhu, len treba mať vieru, že celé to obdobie, ktoré budeme splácať bude ten finančný trh pozitívne ladený. A myslím si, že aj to zacielenie do toho segmentu reko...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Aj toalety máme, pán poslanec.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	No máme, ale veľmi málo.
	Starosta:
	Pani poslankyňa Uličná, diskusný príspevok nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	No ja na rozdiel od mojich predrečníkov nezdieľam taký optimizmus, že Staromešťania síce možno ocenia opravy ciest ale neviem či už by tak rovnako dobre ocenili, že 10 rokov aj z ich peňazí sa bude splácať niečo, čo samozrejme bude slúžiť im.
	Ja si myslím, že tento zámer nie je dobrým nápadom. Je legitímne a bolo by to legitímne keby sme to urobili na začiatku volebného obdobia a ten vymedzený priestor by bol za toto funkčné obdobie, ktorému každému z nás, pán starosta, končí mandát. Ja si...
	Na druhej strane, dneska, pred chvíľou sme schvaľovali správu o plnení rozpočtu mestskej časti. Kde keby si moji kolegovia pozreli tak dneska je naplánované na bežné výdavky 215 000 € a kapitálové výdavky je 847 500 €. Z toho skutočnosť, k 6.mesiacu j...
	Prosím, starajme sa o to, čo tu máme. Máme milión euro na opravu ciest každý rok. Myslím si, že tiež by sa to dalo atomizovať a rozbiť sa do jednotlivých volebných obvodov, nemusíme iba riešiť centrum mesta. Vieme to nejakým spôsobom náležite prerozde...
	Starosta:
	Ďakujem pekne za ten optimistický záver. Dovolím si, ale sa ohradiť voči tomu, že mestská časť nie je schopná vyčerpať milión euro ročne na opravu a rekonštrukciu komunikácií. Nie je to pravda! Všetky peniaze, ktoré boli na tento rok rozpočtované, bud...
	Vlani, bola tu trošku iná situácia, to sme si vyjasňovali včera na dopravnej komisii. Vlani sme len začali s rekonštrukciou komunikácií až v auguste. Z toho dôvodu nebolo možné vyčerpať všetky tie peniaze, ale tento rok vám garantujem, všetky prostrie...
	Ale hovorím, pozrite si aké boli predchádzajúce roky! To že tento rok, tento rok bol naozaj výnimočný. Bol výnimočný tým predsedníctvom a ďalšími súvislosťami, že nám ostali, ušetrili sme vlani dosť veľa peňazí ale bolo to vlastne na úkor kvality niek...
	Takže z tohto dôvodu dovolím si povedať, taká zdravá, pri prerokovaní PHSR som túto otázku položil našim spracovateľom zo Slovenskej technickej univerzity, čo na to hovoria. Oni povedali, že zdravá úverová zaťaženosť mesta, samosprávy, je 25 %. To je ...
	Ako upozorňujem, pán poslanec Ziegler, na finančnej komisii, nikde nie je napísané, že musí to byť tento. To znamená, že je možné aj fixovať ten úver. Tým pádom sa garantuje na dlhšie obdobie ako je povedzme v tomto prípade rok alebo štvrťrok keď sa t...
	Pán poslanec Boháč, nech sa páči a potom pani poslankyňa Uličná, faktická  poznámka.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Faktickú ku zaťažovaniu budúcich našich nasledovníkov, poslancov. Myslím si, že tá situácia ako bolo povedané je výnimočná, z čerpaných zdrojov a podobne. Myslím si, že aj fakt, že sa dajú čerpať to znamená, že nebude to nejaké povinné, že tí ktorí pr...
	Mali sme tu tiež výnimočnú situáciu keď sa dalo zobrať nejaké prostriedky z ISRMO a my ako poslanci nastupujúci, ktorí sme to mali pripravené z VZN, demokraticky a po rozmýšľaní a tak ďalej, sme sa rozhodli, že do toho nejdeme, ale tiež sme to mali pr...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Ja neviem či sme sa my rozumeli, však úver keď schváli tak schváli toto zastupiteľstvo! Je to na 10 rokov! To znamená, že tí noví poslanci už ako nebudú mať veľa možností, že či chcú alebo nechcú..
	Starosta:
	Čerpať!
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	..splácať. Teda čerpanie.
	A ide o to, že ja si myslím, že predsa je tu ambícia. Máme tu materiály, máme tu ambíciu stavať senior centrum, máme tu ambíciu stavať Dosky. Ja vidím, že by to bolo teda legitímne, že tam by som si vedela predstaviť ten úver. Ale na cesty?! Za milión...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa, faktická.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Pani kolegyňa, ja Vám minimálne v dvoch veciach nerozumiem!
	V jednom možno asi by som vysvetlil. V tých veciach, v ktorých Vás nerozumiem je, že Vy nemáte problém zadĺžiť ďalšie poslanecké obdobia v prvom roku, lebo ten úver je na 10 rokov, čiže minimálne pôjde cez 3 poslanecké obdobia. Ale, čiže keď nás zase ...
	A zároveň Vás nerozumiem v tom, že Vy nemáte problém zadĺžiť túto mestskú časť na Senior centrum, ale máte ju problém zadĺžiť na komunikácie. A to boli teda tie veci, ktoré Vás nerozumiem, čiže možno by som bol rád keby ste mi to vysvetlili.
	A plus ja si, mne sa páči na tomto zámere to, že Staromešťania neprídu asi ani o euro, lebo my dneska tie hnilé komunikácie proste plátame, látame. Tie opravy, ktoré nikam nevedú, ktoré výtlky zas sú znova za rok, proste to je vyhadzovanie peňazí do v...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Uličná, faktická.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Pán poslanec, ale toto je účelovo vytrhnuté z kontextu! Ja som povedala, že si viem predstaviť, keď jedno zastupiteľstvo, ktoré má konkrétny volebný mandát, znamená 4 roky, si na tie svoje 4 roky zoberie úver! A zaňho ukáže svojim voličom odpočet! Je ...
	Dneska tu máme inú situáciu. Ja si myslím, že my a mestská časť dáva, dokáže v rozpočte naliať veľa finančných prostriedkov na opravu ciest, ktoré budú slúžiť samozrejme prioritne Staromešťanom, samozrejme aj ne-Staromešťanom. Rozdiel medzi tými cesta...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Černá, faktická poznámka.
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	Ja mám úplne iný názor ako kolegyňa Uličná, pretože keby bola napríklad v tej našej oblasti hôrnej tam a by videla jak si tam ľudia lámu nohy, v zime napríklad keď len trošku nasneží tak sú tam šmykľavky jak hovädo, lebo sú tam strašné diery.
	Takže ja som za. Základom všetkého podľa mňa sú cesty, pretože sú to cievy tej mestskej časti. A toto potrebujeme! To nech sa nikto nehnevá. Aj kto chodí peši, aj kto chodí vozidlami. A teraz stále fedrujeme bicyklistov, no tak poďte sa skúsiť tam, vo...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Určite aj Senior centrum je veľmi potrebná záležitosť a na tom sa zhodneme 100 %  všetci. Len problém je v tom, že musím začať od nejakého množst.., od nejakých problémov, ktoré postihnú viacerých ľudí. Keď postavíme nové senior centrum tak predpoklad...
	Starosta:
	Ja si dovolím upozorniť, že my ideme riešiť havarijný stav komunikácií. Tie chodníky, naozaj, a cesty sú v dezolátnom stave a treba niečo s tým robiť. A naozaj, vyhadzovať každý rok peniaze, aby sme to plátali...
	Poviem otvorene, niektoré chodníky sa tu neplátali respektíve jak sa to povie, neopravovali, ale teraz myslím vôbec len povrch, niekoľko rokov! Všetko čo išlo, išlo do komunikácií, do vozoviek ale chodníky vôbec. Tu je ambícia aby sa urobili aj chodní...
	Pán poslanec Kollár, faktická poznámka nech sa páči.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Ja len chcem pripomenúť, že ak niečo robíme generálne, v konečnom dôsledku nám zostanú peniaze, lebo nebudeme musieť dávať na údržbu. A tie môžeme investovať potom niekde inde.
	Starosta:
	Pán poslanec Ziegler, faktická, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Ziegler:
	Ja plne súhlasím s tým, že cesty sú priorita len zase nepodkladajme tu to, že za tie 4 milióny opravíme celé mesto. Lebo trošku to tak vyznieva. Ja keď si možno pomôžem, to, koľko nás stálo tento rok (nezrozumiteľné) rekonštrukcia tak už v jednotkách ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Samozrejme, toto je len zámer. Ako som povedal, presný rozpis ulíc a s tými nákladmi bude súčasťou už potom tej zmluvy, ktorú opäť budete schvaľovať vy. Vy sa rozhodnete o tom, či ten úver či má dobré podmienky, alebo či nie. Tu ide len...
	Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Akože takto. Ešte poviem, že my sme determinovaní aj verejným obstarávaním, ktoré tiež nie je celkom jednoduché. My nemôžme dneska zavolať Ferovi, Jožovi, že ´vieš čo poď mi za dobré peniaze zrekonštruovať cesty´ aj keď si myslím, že by to bolo ďaleko...
	Starosta:
	..4 mesiace!
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Keď sa nám odvolajú, pán starosta, možno pol roka. Bola som v nejakých komisiách čiže viem koľko sa naťahuje verejné obstarávanie. Na tom nám zhorel aj projekt ISRMO, čo pán vicestarosta veľmi dobre poznamenal. Čiže to nie je také jednoduché, že zajtr...
	Ja keď som sa na majetkovej finančnej komisii pýtala, že či máme vôbec rozpracované nejaké projekty, na ktorých by sme mohli stavať, teraz neriešim žiadnu lokalitu, nechcem nikoho preferovať. Nemáme nič rozpracované. Čiže to je tiež niečo, čo nie je a...
	A ja by som sa chcela pána Šutaru spýtať, že koľko máme teraz peňazí na Rezervnom fonde a na účelových fondoch? Ďakujem.
	Ing. Šutara, poverený riadením oddelenia finančného:
	Ako ste mohli vidieť v návrhu zmeny rozpočtu, ak sa použijú všetky finančné prostriedky v takej výške ako je plánované tak vo Fonde rozvoja bývania by malo ostať 1 248 000 € a v Rezervnom fonde 2 614 000 €. Plus v Školskom fonde sú nejaké finančné pro...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Gajdoš, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Ďakujem. Chcel by som povedať, že my sme, my by sme sa mali správať, mestská časť, prioritne ako dobrý správca staromestských financií.
	Za 15 rokov svojej praxe vám poviem jednu veľkú skúsenosť, že rekonštruovanie resp. plátanie a nekoncepčné riešenie vecí smeruje k celkovému predraženiu. Ako odborník vám môžem garantovať, že financie, ktoré sa ušetria na každoročnom nekoncepčnom plát...
	Nebavíme sa len o opravách ciest. Väčšinou paradoxne sa jedná, komunikuje o cestách, ale sú to chodníky. Máme toľko rozbitých chodníkov, máme nakreslené cyklotrasy na rozbitých cestách. Ja nechápem riešenia vedenia či už Magistrátu alebo riešenia štýl...
	Ďalší faktor je taký, že my by sme ako správni hospodári nemali hospodáriť alebo plánovať iba na 4 roky. My musíme plánovať na viac rokov. Som celkom rád, že aj s kolegami poslancami sme v podstate participujeme alebo pripomienkujeme projekt PHSR, čo ...
	Ďalšia vec je finančná, že ten projekt samozrejme musí byť nastavený finančne tak, aby mestská časť neprišla do rizika, a tak ďalej. Ale to sú následné kroky, ktoré musia byť samozrejme prediskutované a svojím spôsobom akceptované nami, zastupiteľstvo...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Tak ja by som doplnil ešte v jednej veci, že existuje taká ekonomická veličina a to je úspora z rozsahu. To znamená, že keď jeden meter nejakého výtlku látame, tak nás možno vychádza to látanie 100 € na ten meter štvorcový, ale keď pôjdeme urobiť 20 0...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Černá, faktická poznámka.
	Poslankyňa RNDr. Černá:
	Aby som Ťa, Martin, doplnila. Potrebovala som vyasfaltovať 23 m2, stálo to 1 600 € bez akéhokoľvek mrknutia oka. To len pani Uličná, aby ste vedeli o jakých peniazoch hovoríme, keď hovoríme v rámci Starého Mesta. Však to sú kvantá peňazí!
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa nemôžte faktickou, ale ste sa prihlásili s diskusným príspevkom.
	Pán poslanec Vagač, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Starosta:
	Ak sa môžete odhlásiť z tej faktickej, ďakujem.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Áno, ďakujem. Ja by som na úvod povedal, že aby tí poslanci, ktorí nie sú za úver alebo za takéto zadĺženie mestskej časti alebo miestnej časti, aby neboli považovaní že sú proti cestám alebo chodníkom.
	Zásadne som proti takému hospodáreniu. Ja to považujem za zlý spôsob hospodárenia, že my nemáme vlastne jako spracované projekty, my nemáme vlastne predstavu a už si berieme úver. Keby bola presne situácia opačná, my máme projekty, my potrebujeme zrea...
	A priznám sa, že vždycky nie sú problém peniaze. Problém je v dobrých projektoch. Tak ako sa robili teraz ulice ako je Grősslingová alebo Múzejná. To znamená, že vychádza z nejakej potreby, to sa prerokuje s nejakými občanmi, urobia sa následne tie vy...
	To znamená, ja mám s týmto zámerom zásadný problém. Aby sme my schvaľovali akože peniaze bez toho, aby sme mali projekty a tvárili sa, že však my potrebujeme aj tak zalievať alebo rekonštruovať nejaké chodníky a cesty. Poďme sa baviť ktoré sú to, kde ...
	Toto nevidím ako za správne hospodárenie. Lebo však samozrejme, všade treba peniaze a môžeme si povedať možno je tá priorita, tohto zastupiteľstva, nie je práve v chodníkoch ale možno, ani možno nie v senior centre ale v kultúre alebo môže byť v hocič...
	Starosta:
	Pán poslanec, keby som, keby sme teraz dali spraviť projekty na všetky cesty a potom vás žiadali o úver a vy poviete, že nie, tak to sú peniaze vyhodené do kanála! To je presne o tom, že čo bolo skôr, vajce alebo sliepka. Jednoducho v tomto prípade...
	Starosta:
	..však hovoríme o zámere! Keď ste ma počúval, ja som povedal, samozrejme akonáhle bude schválený zámer, tak sa začnú pripravovať projekty. A v spolupráci s poslancami sa povie ktoré ulice.
	Momentálne to vychádza na 23 miliónov euro, aby sme opravili všetky cesty a chodníky.
	Ktoré cesty určíme? Kto to má určovať? Samozrejme, že poslanci a samozrejme, že občania. Aby to bolo proste jasne odkomunikované.
	Môžem vás ubezpečiť, tak ako sme komunikovali Múzejnú, ako sa komunikovala Židovská, každá jedna ulica, ktorá sa bude komplexne rekonštruovať bude komunikovaná s obyvateľmi tej ulice, pretože oni sú tí užívatelia, oni tam žijú denno-denne a s nimi mus...
	Pán poslanec Gajdoš, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Uhm, na Maťa Vagača. Ja v postate súhlasím absolútne s Maťom Vagačom ohľadne nejakého novo vytvoreného konceptu úpravy ciest. Ale je predpokladám ako za samozrejmosť, že s tým aj vedenie kalkuluje. Že sa nejedná o obyčajné bohapusté obyčajné zaasfalto...
	Čiže predpokladám, že sa to bude riešiť koncepčne a v prípade napríklad ak tá koncepcia ulice, komunikácie, chodníka je zlá a je možné ju vylepšiť v prípade takéhoto celého riešenia, tak bude tak realizovaná. Podľa nového konceptu.
	A to je tá výhoda, čo ja považujem ako človek z praxe, to ja považujem za obrovskú výhodu, že v prípade radikálneho riešenia dokážeme meniť nevyhovujúci koncept. V prípade  plátania zachovávame status quo. Čiže to považujem ako za výhodu. Ďakujem pekne.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ja len doplním. Pán poslanec, sa môžete presvedčiť na Hlbokej ulici, na Čerešňovej, na Grősslingovej, na Múzejnej, všade tam, aj na tej Židovskej, všade tam sa ten priestor upravil nanovo. A proste nebolo to o tom, že len sa nalial asfa...
	Pán poslanec Bútora, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Bc. Bútora:
	Ďakujem pekne, ja len stručne. Jasné, že z vecného hľadiska toto asi podporujeme všetci a áno, potvrdzujem, že je to veľmi dobré, že sa začalo takto pracovať, konečne!
	Pre mňa otázka najmä je teda ohľadne toho úveru, ja som sa na to pýtal, aj včera na komisii sme sa o tom bavili. Keď teda sa pozriem na to, že v roku 2016 vlastne máme tam 850.000 na rekonštrukciu komunikácií. Podľa tohto materiálu to nezahŕňa teda te...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Boháč.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ja chcem zareagovať na Tomáša Zieglera, že áno je to tak, že tých peňazí nebude dosť na to celoplošné a práve preto by sme chceli aby poslanci z každého svojho obvodu vytipovali niektoré veci, ktoré sú jak by som povedal nejaké ostrovčeky pozitívnej d...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Vagač, faktická.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Možno som sa nevyjadril dosť jasne.
	Ja teda tvrdím, že tak ako sa urobili tie ulice, to je veľmi dobré. Tam prebehla nejaká o tom diskusia, urobila sa od fasády po fasádu, zmenila sa tak ako tam mestská časť to potrebovala alebo tá ulica to potrebuje.
	Ale ja sa pýtam, že my ideme teraz akože schvaľovať nejaké peniaze a ešte nemáme tie projekty! Ja sa pýtam, že prečo najprv nemáme tie projekty, že potrebujeme v takom obvode tú ulicu zrekonštruovať a tak a tak a je to prediskutované. Ten proces trvá ...
	Starosta:
	Nie, nebudeme čerpať pán poslanec!
	Poslanec Ing. Vagač:
	Dobre..
	Starosta:
	To že zoberiete úver neznamená, že ho čerpáte automaticky od prvého dňa!
	Poslanec Ing. Vagač:
	Preto ja hovorím, že najprv si ako poslanci rozhodnime, že čo chceme robiť, čo sú naše priority, či sú to práve ulice. Možno v jednom obvode to bude ulica, v druhom obvode to bude, ja neviem, materská škola, teraz akože hovorím tak. A potom na toto, n...
	Starosta:
	Ale však toto bude všetko súčasťou materiálu, ktorý bude predložený v prípade, že bude schválený zámer, bude súčasťou zmluvy, ak to schválite! Rozumiete?
	Poslanec Ing. Vagač:
	(mimo mikrofónu)...ako to hovorila pani Uličná máme ešte 2 roky do konca...
	Poslanec Ing. Vagač:
	Ako hovoril pán Bútora, už milión ročne čerpáme! My sme schopní...
	Starosta:
	Ale to len tento rok bol! Akože naozaj! tento rok bol výnimočný, to sa nebude opakovať! To vám hovorím so všetkou vážnosťou!
	Starosta:
	Pán poslanec Kollár, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Neviem či, neviem či môžem, či budem mať túto kompetenciu, ale odznelo tu veľa dobrých vecí. To znamená, že bojujeme za dobrú vec a myslím si, že všetkého veľa škodí. Ja by som chcel dať návrh na ukončenie diskusie, pretože všetci po vyčerpaní týchto...
	Starosta:
	To nemôžte spraviť vo faktickej poznámke..
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	No dobre, no!
	Starosta:
	..takže ďakujem pekne.
	Pán poslanec Borguľa faktickú nemôže, už vyčerpal. Pani poslankyňa Uličná, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Ja by som určite nebola proti cestám, ja chcem práve oceniť toto vedenie, že naozaj opravovalo dosť veľa ciest a snaží sa o opravu ciest.
	Pani kolegyni Černej chcem povedať, že ma veľmi mrzí, že za predchádzajúce volebné obdobie kedy ste aj Vy boli poslankyňou sa v poslednom volebnom období opravili až 4 cesty! Čiže možno keby ten trend takého rýchleho nástupu počnúc ja neviem pánom Čie...
	Ja len hovorím, že keď dokážeme legálne, legitímne, bez úveru naliať milión euro, možno milión a pól, niekde sa inde uskromníme, možno zoberieme kultúre, ja neviem vymýšľam teraz, tak si myslím, že opravíme strašne veľa ciest a dokonca by to vystálo t...
	Na druhej strane vždy budem podporovať v rámci návrhov rozpočtu všetky finančné prostriedky, ktoré pôjdu na rekonštrukciu a opravu ciest a chodníkov.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Vagač na pani Uličnú.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Ja na to chcem reagovať. Najprv teda napočítajme čo potrebujeme, ktoré projekty potrebujeme, čo chceme podporiť a potom si berme úver! Však tak to robíme aj doma! Však nezoberiem si len tak úder a potom rozmýšľam, že čo idem doma opravovať?! Však pove...
	Starosta:
	Pán poslanec my vieme! Máme komunikácie za 23 miliónov euro!
	Poslanec Ing. Vagač:
	Tak my toto, tak my za to, my to nevieme! To že máme komunikácie, to vieme! Ale to čo chceme opraviť a čo je reálne, čo chceme reálne opraviť, tak to nevieme. Keď nám to predložíte do komisie, ak poďme na to! Ja som za to! Však tu nikto nie je proti o...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, diskusný príspevok.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	By som ho chcel zopakovať, ten môj návrh, samozrejme po vyčerpaní prihlásených do diskusie. Pretože si myslím, že fakt tu odzneli veľmi seriózne návrhy a dobromyseľné návrhy. Upozornili sa na určité riziká, ale riziko je jedna vec a prax je druhá.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	To už som povedal!
	Starosta:
	Ďakujem pekne.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Dávam návrh na ukončenie diskusie.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Je to procedurálny návrh, musím mu dať..
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Ale až po odčerpaní diskusného príspevku.
	Starosta:
	Áno, áno, áno to je jasné! Takže pokiaľ nebudú, musím dať hlasovať keďže je to návrh..
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Tak!
	Starosta:
	Takže prosím prezentujte sa a hlasujte o návrhu na ukončenie diskusie.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	Áno! Jediným prihláseným by bol zostávajúci pán poslanec Borguľa. Áno. A prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že návrh bol schválený, prešiel. 12 za, proti 4ia, zdržali sa 5.
	Takže poprosím pána poslanca, ak teda ešte má niečo chuť povedať.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Ďakujem. Ja sa vzdávam príspevku.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Takže končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme o materiáli tak ako je predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa a ďakujem za podporu tohto návrhu.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, dámy a páni. Akože dali ste jasný signál to znamená mestská časť bude meniť priority a nebudeme riešiť cesty a chodníky. Ďakujem ešte raz pekne. Prerušujem rokovanie, nech sa páči pozývam vás na obed a pokračujeme o 13:30. Ďakujem!
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Pokračujeme v poobedňajšom programe a v zmysle prerokovaného vkladáme bod 5/A, ktorý.. Kde ho máme? Počkaj.. Čo nemáme? Áno,  čiže 5/A bod.
	5A.  Návrh na pomenovanie nového námestia názvom „Námestie Mórica Beňovského“
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Návrh na pomenovanie nového námestia názvom Námestie Mórica Beňovského, predkladateľ pán poslanec Kollár. Takže poprosím ho o nejaké úvodné slovo.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Môžem? Vážené kolegyne, vážení kolegovia! Po tom dobrom, by som povedal priam až slávnostnom, obede prichádzame k tomuto bodu k predloženiu návrhu na prerokovanie, na prerokovanie návrhu Námestia Mórica Beňovského, tak ako som to už zdôvodnil pri zara...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. Ako ja som veľmi prekvapená, že tento materiál je na tomto zastupiteľstve. Ja ešte nemám podpísanú zápisnicu z komisie!? Ja si nemyslím, že materiál má ísť do zastupiteľstva bez podpísania komisie, v prvom rade.
	V druhom rade, tento papier nepokladám za materiál do zastupiteľstva.
	Po tretie si nemyslím, že toto až tak strašne horí, aby tento materiál išiel takto. Kľudne, o mesiac máme ďalšie zastupiteľstvo, normálne pripraviť materiál. Dnes máme 30 bodov, alebo 20, alebo neviem koľko a toto vkladáme do zastupiteľstva. Zápisnicu...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre... takže pán Kollár, technická, uhm, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Ja by som len chcel pripomenúť, že chcel som spracovávať komplexný materiál, ale bolo mi povedané, že bude stačiť ten mail, ktorý som zaslal. S tým, že mám predložený návrh uznesenia, ktorý odovzdám návrhovej komisii. Návrh uznesenia Miestneho zastupi...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Keďže nie sú ďalší diskutujúci tak ukončujem diskusiu a neviem.. Chcete predložiť ten materiál? Ste ho predložili?
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Áno, áno, áno! Ale ešte verejnosť!
	Niekto:
	Nemusíme! Nemusíme! Nemusíme dať verejnosť!
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Tak pokiaľ chceme dať priestor verejnosti.. neviem.. ešte teda hlási sa pán poslanec Holčík. Nech sa páči.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ja dávam teda prednosť verejnosti a potom budem hovoriť.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre! Takže nech sa páči.. Tak skúste, máte 3 minúty, takže.. Máme dneska toho strašne veľa, tak aby..
	Niekto:
	Mikrofón!
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	S mikrofónom tam môžete kľudne alebo aj tu, ak chcete.
	Ing. Dudlák, riaditeľ Združenia Mórica Beňovského:
	Veľmi pekne ďakujem za priestor poslancom. Volám sa Vladimír Dudlák, som riaditeľom Združenia Mórica Beňovského a som aj rodákom zo Starého Mesta. Poprosím Mira Musila v rámci združenia nech povie pár slov na obhajobu toho, prečo je Móric Beňovský tak...
	p. Musil, publicista a novinár, Združenie Mórica Beňovského:
	Dámy a páni, iba dvaja historickí Slováci nám robia česť ako generáli Francúzska: Štefánik a Beňovský. Ako rodák z Vrbového, už ako 16-ročný sa hrdo identifikuje ako slovenský šľachtic, aj závet jeho mamičky z rodu  Révayovcov je po slovensky. Ako prv...
	Medzinárodný význam Beňovského osobne potvrdil aj náš Minister zahraničných vecí, ktorý sa možno onedlho stane generálnym tajomníkom Organizácie Spojených Národov. Beňovský vytvoril pre cisára Jozefa II. vizionársky projekt vodnej cesty spájajúcej Vie...
	Ing. Dudlák, riaditeľ Združenia Mórica Beňovského:
	Ja by som chcel ešte doplniť, že to námestie je priestor, ktorý predtým nebol námestím, nežili tam ľudia, nebola tam adresa. Mojím zámerom je nielen to priniesť, meno Námestie Mórica Beňovského do Bratislavy, ale priniesť celý jeho príbeh. A formou sú...
	Niekto:
	Ďakujeme!
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán poslanec Holčík.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem pekne. Páni a dámy, vypočuli sme si ódu či slávospev na Beňovského.
	Chápem, že istí ľudia Beňovského veľmi chvália, že sú akosi zapálenými jeho pokračovateľmi. Ale treba povedať po slovensky, že to bol dobrodruh, lupič, násilník, zlodej, kolonizátor a podvodník. To, že bol podvodník je už známe aj toho, že údajne napí...
	To čo sa dnes hovorí o Beňovskom nie je vlastne pravda. Je to viac-menej výmysel a pomenovanie toho námestia, ktoré údajne má vzniknúť je nie podľa skutočného, historického Beňovského ale podľa fiktívneho, muzikálového, románového či filmového hrdinu,...
	Ale neviem aký má vzťah k Bratislave. 150 rokov bolo územie o ktorom sa tu hovorí spájané s menom Steinovcov. Steinovci boli židovská rodina, boli to podnikatelia, mali tam veľký pivovar. A na mieste kde toto tzv. budúce námestie bude bolo nádvorie pi...
	Ja sa nie, ja vyjadrujem svoj názor, ktorý som získal vlastným výskumom, vlastným štúdiom a nezaštiťujem, nepotrebujem sa obhajovať podporným stanoviskom akéhokoľvek ministra. Tu bol, tu pán kolega povedal, že Beňovského všetci poznáme. No ja mám poci...
	Niekto:
	Ak chceš, toto napíšem!
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujeme pekne. Faktická pán poslanec Bučko.
	Poslanec doc. Mgr. art. Bučko:
	Ďakujem pekne. Už na kultúrnej komisii som povedal, že si veľmi vážim názor pána doktora Holčíka a rovnako som povedal, že si vážim názor docenta Múčku, ktorý ako keby robí garanta tomuto, z hľadiska historického, tomuto návrhu. Čiže tá pravda bude mo...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Vagač.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Ďakujem. Ja len, nechcel som sa prihlásiť, ale tým, že pán Holčík sa prihlásil až potom ako občania mali možnosť hovoriť a nejakým spôsobom degradoval túto osobnosť, tak ja som si tu dovolil sa prihlásiť, aby som vyvážil pána Holčíka v tom, že nikto n...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Faktická, pán Osuský.
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne. No, samozrejme, na Slovensku majú mýty ako základ postoja tradíciu, nič lepšie ako Juraj Jánošík ma nenapadá v tomto zmysle. Musíme teda ku cti povedať, že osoby sa dopúšťali rôznych vecí. Mali milenky, chovali sa zle k manželkám a tak ...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Dostál. Nech sa páči.
	Poslanec Ing. Dostál:
	No, ja sa necítim kompetentný púšťať do debaty o historickom význame Mórica Beňovského, ale myslím si, že ak chceme pomenovať nejaký verejný priestor po nejakej osobnosti, no tak by sme mali k tomu pristupovať trochu iným spôsobom. Mala by tomu predch...
	My sme pred pár rokmi spoločne s Petrom Osuským aj s Petrom Tatárom, ak sa dobre pamätám, navrhovali, aby sa časť Vajanského nábrežia pomenovala po Tomášovi Garrigue Masarykovi. Zorganizovali sme petíciu, ktorú podpísal, predpokladám ak si dobre pamät...
	Ale teda nemyslím si, že sa majú meniť názvy alebo zavádzať názvy verejných priestranstiev takým spôsobom, že sa pošle mail, preberie sa niečo na komisii a dopadne to tam 3:3 v podstate a potom Miestne zastupiteľstvo odhlasuje niečo normálneho materiálu.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Uhm. Dobre. Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Borguľa.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Ďakujem. Ja len čiste technicky chcem povedať, že my tu ideme pomenovávať priestor, ktorý ešte ani náhodou nie je postavený, dokončený, vôbec nie skolaudovaný. Čiže aj keď my tu urobíme nejaké rozhodnutie, tak na Mestské zastupiteľstvo, ak teda prípra...
	Viacerí:
	(vtipkovanie na tému predčasná ejakulácia)
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Udržme nejakú úroveň, kvázi, takže pán poslanec Gajdoš. Nech sa páči.
	Poslanec Ing. arch. Gajdoš:
	Uhm, my máme tendenciu ako pomerne mladý národ si trošku idealizovať históriu. Ale v každom prípade ja som úplne zástanca takýchto vecí. História by sa mala trošku spôsobom, pokiaľ nikomu neuškodila, mali by sme si pamätať len tie dobré veci. Nemáme v...
	Trošku mám problém na to, na čo bolo upozornené a to je to, že prečo by sme mali dávať názvy, uhm, námestí, ktoré sú viazané historicky v Bratislave na úplne inú rodinu respektíve inú históriu takýmto osobnostiam.
	Mám problém s tým naozaj, že pokiaľ je to naozaj taká významná slovenská osobnosť, že to neprešlo takisto nejakou diskusiou a hlbšou rozpravou a možnože by sa našlo aj lepšie aj zaujímavejšie miesto na to, aby sa pomenovalo po takejto osobnosti.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Faktická, pán poslanec Osuský.
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc:
	Ja by som ešte si dovolil povedať, keďže tu už bola otvorená tá téma Tomáša Garrigue Masaryka. Prešov má takú ulicu kde, kto, v Prahe majú Štefánikovu. Ako tému na zamyslenie aj keď to už postavené je. Ma napadá, pred rokmi bol priestor pred Filharmón...
	Pred Národným múzeom, ktoré vzniklo za prvej republiky a ktoré nepochybne nevzniklo zo zbierok finančných, tá stavba, obyvateľov Bratislavy, ale republiky, ktorej prezidentom, osloboditeľom Masaryk bol, je priestor, ktorý má tú veľkú výhodu, že keď ho...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Faktická, pán poslanec Kollár.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Uhm, vystúpenie tu mojich predrečníkov, tomu sa hovorí odpútanie pozornosti. My prerokúvame pomenovanie námestia po Moricovi Beňovskom a objavujú sa tu tendencie, že pomenovať nejaké námestie, Masarykove. Ja nie som proti tomu. Nech sa páči, predložte...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne za príspevok.
	Pokiaľ teda nie je ďalší záujem o diskusiu, tak ukončujem diskusiu a prosím návrhovú komisiu o navrhnutie uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predkladá Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh na pomenovanie nového námestia pri výstavbe polyfunkčných objektov v Starom Meste ohraničených ulicami Legionárska a Blu...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Za bolo 7, proti 3, 12 sa zdržalo, 31,8 %. Konštatujem, že návrh nebol prijatý. Ďakujem pekne. Prichádzame k bodu č.6.
	6. Návrh na predaj pozemku parc.č. 2876/87 na Břeclavskej č.4 ako prípad hodný osobitného zreteľa
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Návrh na predaj pozemku parc.č. 2876/87 na Břeclavskej č.4 ako prípad hodný osobitného zreteľa. Poprosím predkladateľa aby dal sprievodné slovo.
	Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového, oddelenie majetkové:
	Ďakujem veľmi pekne. Oddelenie majetkové predkladá návrh na predaj pozemku parc.č. 2876/87 na Břeclavskej č.4 ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ja ešte pripomeniem, že na dnešné zasadnutie ste dostali nový, upravený návrh uznesenia, kde sa pridal b...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, pokiaľ niekto má záujem.
	Pokiaľ nie je teda záujem o diskusiu tak ukončujem diskusiu a dávam návrhovú komisiu aby zaujala stanovisko.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Návrhovej komisií neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy, preto prosím hlasujme o materiáli tak ako ho máme predložený.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre, prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A hlasujme prosím.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre, takže...Za bolo 21, proti nebol nikto, takže konštatujem, že tento bod bol schválený. Ďakujem pekne. Prechádzame k bodu č.7.
	7. Návrh na prenájom pozemkov registra „C“, parc.č. 4508/1, 4508/3, 4508/4, 4510/3, 4510/5 na Korbinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Návrh na prenájom pozemkov registra „C“, parc.č. 4581 a tak ďalej na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím o úvodné slovo.
	Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového, oddelenie majetkové:
	Ďakujem. Oddelenie majetkové predkladá návrh na prenájom pozemkov registra C vymenúvaných v materiáli na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ide v podstate o obnovenie nájmu, ktorý už raz bol schválený v predchádzajúcom Miestnom za...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.
	Nik? Takže ukončujem diskusiu a dávam návrhovú komisiu, aby sformulovala uznesenie.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Nedostali sme žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme o materiáli tak ako ho máme predložený.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Niekto:
	Prešlo!
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Uhm. Za hlasovalo 16, zdržalo sa 4, nehlasoval jeden. Konštatujem, že tento návrh prešiel a bol schválený. Ďakujem pekne. Ideme na bod č.8. Návrh na predaj pozem...
	8. Bod č. 8 sa stiahol
	Niekto:
	Bol stiahnutý, nie?
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Osmička?
	Viacerí:
	(diskusia o tom, či bol bod č.8  stiahnutý)
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre, takže bod č.8 sa sťahuje. Ideme na bod č. 9.
	9. Návrh na prechod nájmu nebytového priestoru na ulici Špitálska č.57 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Návrh na prechod nájmu nebytového priestoru na ulici Špitálska č.57 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. Takže nech sa páči.
	Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového, oddelenie majetkové:
	Ďakujem. Predkladáme návrh na prechod nájmu nebytového priestoru na ulici Špitálska č.57 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. V tomto prípade ide len o nový nájom z toho dôvodu, o prechod nájmu z toho dôvodu, že súčasný nájomca si mení sv...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Prosím otváram diskusiu.
	Nie je záujem o diskusiu tak prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD:
	Ďakujem. Nakoľko nám nebol doručený žiaden pozmeňujúci návrh hlasujme o materiáli tak ako ho máte predložený.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A hlasujte, prosím.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Za hlasovalo 20, proti nebol nikto. Konštatujem, že tento bod bol schválený. Prechádzame k bodu č.10.
	10.  Návrh schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku par.č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul.č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Návrh schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku par. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou. Prosím o úvodné slovo.
	Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového, oddelenie majetkové:
	Ďakujem. Ja len veľmi stručne. Ide o opakovaný materiál, ktorý tu už bol viackrát. Trikrát sa uskutočnila verejná obchodná súťaž. Všetci ste to v podstate mali záujem predať tento pozemok. Jedine kde boli polemiky boli v minimálnej vychádzacej cene. P...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu.
	Á, pán poslanec Dostál, príspevok.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Uhm, nechcem veľmi naťahovať, ale teda tento prípad sme tu mali opakovane, riešili sme to na komisii aj na zastupiteľstve. Zdá sa mi ten prípad minimálne sporný z hľadiska budúceho využitia tohto pozemku, ktorého hodnota, ak bude využitý na parkovanie...
	Čiže ja dám pozmeňujúci návrh, aby sme tú minimálnu cenu zmenili z 35 000 na 60 000 €. Ale za rozumnejšie, ak tam existuje jeden záujemca a nie je žiadna iná možnosť ako povedzme to rozdeliť a predať to ako parkovanie pozemky, no tak to treba povedať ...
	Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového, oddelenie majetkové:
	Ja potom môžem ešte? Ak idete meniť sumu tak treba potom asi aj v bode 8 zmeniť tú kauciu, len to Vás ešte poprosím v tom pozmeňujúcom návrhu.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre, medzičasom diskusný príspevok pani poslankyňa Uličná.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Pán Dostál dal návrh 60 000 éčok? Čiže, takže to je, vyzerá, že už sme tam mali niekoľko tých súťaží a asi neboli celkom úspešné. Myslím si, že skôr je to potom plytvanie peňazí, aj úradu, aj úradníkov aj súťaže. Tiež som zástanca to, že pokiaľ vieme,...
	Môj pozmeňujúci návrh 43 000 €.
	Niekto:
	Aký?
	Viacerí:
	43 000.
	Niekto:
	Jáj, 43 000.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A treba zrejme podobne jak pán Dostál aj ten depozit upraviť, alebo tú kauciu.
	Viacerí:
	(diskusia ku kaucii a sume kaucie pri cene 43 000 euro)
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre, takže uzatváram diskusiu.
	A pristúpime ku, prosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia, ktoré podal pán Dostál.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Prvý pozmeňujúci návrh. Zmeniť minimálnu cenu z 35 000 € na 60 000 € a k tomu aj zmeniť teda výšku kaucie v bode 8 na 30.000 €.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Tak ideme hlasovať, prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Za bolo 9, proti 4, zdržalo sa 9. Pozmeňujúci návrh nebol prijatý.
	Dobre, takže pristúpime k pozmeňujúcemu návrhu č. 2, ktorý predložila pani poslankyňa Uličná a prosím návrhovú komisiu aby prečítala.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Návrh znenia: zmeniť v riadku „za cenu najmenej 35 000 €“ za  „cenu najmenej vo výške 43 000 €“ a takisto v bode 8 sa potom mení výška kaucie.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne a prezentujte sa prosím.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Za bolo 11, proti 3, 50 á...
	Niekto:
	Prešiel? Neprešiel.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Myslím, že návrh neprešiel, hej. Čiže konštatujem, že návrh neprešiel.
	Viacerí:
	(diskusia v sieni)
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	No neprešiel! Neprešiel! Tento doplňujúci! A ideme, teraz pristúpime k pôvodnému. Hej. Takže prosím návrhovú komisiu aby prečítala pôvodné.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Hlasujeme o pôvodnom návrhu znenia uznesenia, tak ako ho máte predložený v materiáli.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Prosím, prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A  hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	To isté. Za bolo 9, proti 5, zdržali, 45 % takže ani tento návrh neprešiel..
	Niekto:
	Materiál sa odkladá..
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Materiál sa odkladá vlastne. Dobre, pristupujeme k bodu č. 11.
	11. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy pozemku parc. č. 5183/19 do priamej správy hlavného mesta SR na ulici k Železnej studienke.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	K bodu č.11. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy pozemku 5183/19 do priamej správy hlavného mesta SR na ulici k Železnej studienke. Takže prosím predkladateľov o úvodné slovo.
	Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového, oddelenie majetkové:
	Ďakujem. Predkladáme návrh materiálu, návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy pozemku parcela 5183/19 do priamej správy hlavného mesta SR z dôvodu, že predmetný pozemok by mal byť zamenený na p...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, pokiaľ máte niečo k tomuto bodu..
	Pokiaľ nie, tak uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o navrhnutie uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme o materiáli tak ako je predložený.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Prezentujte sa, prosím.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A hlasujme prosím.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Za bolo 20, proti nik. Konštatujem, že tento bod bol schválený. Pristupujeme k bodu č.12.
	12. Návrh na schválenie podmienok nájmu pozemkov pod garážami a na zrušenie uznesenia č.149/2010 o podmienkach nájmu pozemkov pod garážami, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Návrh na schválenie podmienok nájmu pozemkov pod garážami a na zrušenie uznesenia č.149/2010 o podmienkach nájmu pozemkov pod garážami, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb. Prosím predkladateľov o úvodné slovo.
	Mgr. Malinová, vedúca referátu majetkového, oddelenie majetkové:
	Ďakujem. Navrhujeme zrušiť uznesenie č. 149/2010 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti zo dňa 14.9.2010 a navrhujeme zároveň schváliť nové uznesenie, ktorým sa určia ceny za prenájom pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta, stále v mestskej...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Á, diskusný príspevok pán poslanec Muránsky.
	Poslanec Muránsky:
	No ja mám za to, že pre mestskú časť by bolo podstatne lepšie keby cudzie stavby stáli na cudzích pozemkoch a teda že je skôr v záujme mestskej časti tie pozemky pod garážami odpredať tým majiteľom tých garáží. Samozrejme, my nijak nemôžeme nútiť maji...
	Preto ja navrhujem zvýšiť nájomné v bode 1 za 25 € za označenú lokalitu jedna hviezdička a na 20 € v ostatných lokalitách.
	Niekto:
	Za meter štvorcový?
	Poslanec Muránsky:
	Áno, ten istý text len zvýšená suma.
	Niekto:
	Čiže z 19 na 22 a ...
	Poslanec Muránsky:
	Z 19 na 25 € a z 13 na 20 €
	Niekto:
	To je teda rozdiel..
	Poslanec Muránsky:
	Ja som to konzultoval s realitným maklérom a stále to nie je príliš vysoká cena. Že trhové ceny prenájmov pozemkov sa teda pohybujú podstatne vyššie.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Nasleduje faktická, pán poslanec Dostál.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Ja by som len rád upozornil, že tá téza o tom, že je dobré, ak sa vysporiada aj pozemok, ak sa predá teda náš pozemok, ktorý je pod garážami, neplatí univerzálne. Pretože sú garáže a garáže. Sú garáže, ktoré sú na nejakých úplne odľahlých pozemkoch a ...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne, nasleduje poslankyňa Ležovičová.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ja upozorňujem, že jedná sa väčšinou o 19 alebo 20 m2. Nehovoríme o nejakých velikých plochách čiže ani oni neskrachujú a uvedomia si, že majú pozemok mestskej časti Staré Mesto, síce pod svojou garážou ale staromestský pozemok. A už len kvôli tomuto ...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Áno, ďakujem pekne, pán poslanec Osuský.
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
	Ďakujem za slovo. Pri pohľade na tú mapu a krížiky tak, dá sa povedať, pre mňa potvrdilo to čo povedal Ondro Dostál. No len jeden z tých krížikov je umiestnený na nádvorí Nemocnice na Partizánskej.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
	Hviezdičku tam nevidím žiadnu v tom prípade.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	To je pravda, ani ja nie.
	Viacerí:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
	No to je jedno. To je vo vode ten krížik?
	Viacerí:
	To je obvod. To je celý obvod tam to vyčiarkované.
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
	Aha! Pardon teda. Ten krížik je, sa rozumie celé to územie.
	Niekto:
	Áno!
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
	Pardon! Sťahujem! Áno, hviezdička teda. Hej. Dobre! Pardon!
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre, takže pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky, tak ukončujem diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby prečítala uznesenie respektíve ešte ho len píše pán Muránsky. Takže dajme mu čas.
	Ináč si myslím, že je to rozumné, že naozaj sa k tomu majetku mestskému naozaj trošku postavíme.
	Viktor ešte dopisuje, aj sa snaží. Pomôžte mu niekto, no! Štafetu! Ďakujeme. Takže teraz poprosím Barboru.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD:
	Takže čítam pozmeňujúci návrh. „Navrhujem zvýšenie ceny nájmu v bode Nájomné z 19 €/ m2/rok na 25 €/ m2/rok a z 13 €/ m2/rok na 20 €/ m2/rok“.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	16 bolo za, zdržali sa 4, takže návrh je schválený. Prechádzame k bodu číslo...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Aha! Pardon! Toto bolo... aha.. ale pokiaľ sa tento schválil.. aha, aha! Dobre, takže o.k. Dobre. Takže poprosím návrhovú komisiu aby čítala uznesenie o celom návrhu.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Čiže hlasujeme teraz o uznesení ako o celku so zmenenými sumami, ktoré predložil v pozmeňujúcom návrhu pán kolega Viktor Muránsky.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Za bolo 19, zdržali sa dvaja, takže tento bod bol schválený. Ďakujem pekne. Prechádzame k bodu č. 13.
	13. Návrh na schválenie zámeru využitia nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 7249/1 na ul. Dobšinského v Bratislave na výstavbu zariadenia sociálnych služieb
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Návrh na schválenie zámeru využitia nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 7249/1 na ul. Dobšinského v Bratislave na výstavbu zariadenia sociálnych služieb. Prosím predkladateľa o úvodné slovo. Pán prednosta.
	JUDr. Jesenský, prednosta:
	Ďakujem pekne za slovo. Dovoľujem si vám predložiť návrh na zmenu investičného zámeru na ul. Dobšinského 1. Pôvodný investičný zámer hovoril o výstavbe nájomných bytov. Tento zámer by sme chceli zrušiť a na predmetnej lokalite vystavať zariadenie opat...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Ležovičová. Faktickú? Tak fakticky pán Borguľa.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Ja len chcem túto komédiu doplniť fakticky lebo keď ste pán prednosta hovorili o tých predošlých materiáloch, tak ešte prodošlý materiál teda bol, že budeme na Dobšinského stavať sociálne zariadenie.
	JUDr. Jesenský, prednosta:
	Áno!
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Potom sme to zrušili. Budú sa tam stavať, sú to nájomné byty a sociálne zariadenie popri Červenom moste. Teraz zase sociálne zariadenie, tak ja sa zase teším za 3 roky keď tam zase vymyslíme niečo nové. Ďakujem.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem. Diskusný príspevok pani poslankyňa Ležovičová.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. Ja zase naopak podporí, poprosím kolegov, aby toto podporili. Vraciame sa len do pôvodného stavu, ktorý sme pred 4 rokmi zrušili, v prvom rade.
	A v druhom rade, keď to schválime, bola by som rada keby sme na každom zastupiteľstve dostávali informáciu čo nové sa v tom robí. Tak ako dostávame o Železnej studienke. Takže ja prosím o podporu tohto materiálu, ďakujem.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Borguľa.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Chcem sa len opýtať, to zariadenie na Železnej studničke, v jeho, v tom zámere výstavby na Železnej studienke, pokračujeme v tom zámere alebo ten sa týmto pádom ruší?
	JUDr. Jesenský, prednosta:
	Nie neruší.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Pokračujeme. Čiže budeme dve sociálne zariadenia stavať.
	JUDr. Jesenský, prednosta:
	To zariadenie na Železnej studničke je Dom dôchodcov.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	A toto je sociálne zariadenie.
	JUDr. Jesenský, prednosta:
	A toto je zariadenie opatrovateľskej služby.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Ďakujem.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú ďalšie príspevky tak ukončujem diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ešte čakáme na pozmeňujúci návrh.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Aha, hej, ešte čakáme na pozmeňujúci návrh poslankyne Ležovičovej.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ako vždy. Tak to vždy bolo.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Tak, prosím návrhovú komisiu..
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Čiže dopĺňame do uznesenia časť C: „Doplniť o informáciu na každé zastupiteľstvo“
	Viacerí:
	(diskusia ako presne naformulovať znenie pozmeňovacieho návrhu).
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre, vieme o čo ide. To znamená.. Áno? Tak formulujme. Ešte viac potrebujete?
	Viacerí:
	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto žiada starostu aby na každé zastupiteľstvo predložil informáciu o krokoch vykonaných, vykonaných krokoch v súvislosti s projektom.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre, takže budeme hlasovať o tomto doplňujúcom uznesení. Takže prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Konštatujem, že toto doplňujúce uznesenie bolo schválené a teraz prosím hlasovať ako o celku.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Hlasujeme teraz o uznesení ako o celku, čiže s bodmi A, B, C.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Prosím prezentujte sa, prosím.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Konštatujem, že bod č. 13 bol jednomyseľne schválený. Pristupujeme k súvisiacemu bodu     č. 14.
	14. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 108/2013 zo dňa 25.06.2013 v časti B. a C., ktorým bol schválený Investičný zámer výstavby nájomného bytového domu na Dobšinského ulici v Bratislave
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 108/2013 zo dňa 25.06.2013 v časti B. a C., ktorým bol schválený Investičný zámer výstavby nájomného bytového domu na Dobšinského ulici v Bratislave. Prosím ...
	JUDr. Jesenský, prednosta:
	Myslím, že netreba asi úvodné slovo k tomu, tak nadväzuje sa na predchádzajúci bod. Ďakujem pekne.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Nadväzuje, takže bez.. bez..
	Niekto:
	Súvisí.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Súvisí s predchádzajúcim bodom, takže otváram diskusiu a prihlásil sa pán poslanec Dostál.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Ja sa chcem len spýtať, že či sme tieto body nemali prerokovať v opačnom poradí? Lebo čo sa stane keď teraz tento bod neodsúhlasíme. Budeme mať na jedno územie 2 zámery. Ja chápem, že mohol by nastať istý problém aj keby sme najprv zrušili ten zámer a...
	JUDr. Jesenský, prednosta:
	Áno, uvažovali sme týmto smerom. Presne ako hovoríte, čo má byť skôr. Potom zase v prípade, že by nebol schválený zámer výstavby zariadenia opatrovateľskej služby tak by sme nedávali návrh na zrušenie toho pôvodného zámeru.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Verme, že dôjde k zhode. Ešte faktická pán Osuský.
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
	Toto je bezplatný, poobedňajší, počas procesu trávenia, test zdravého rozumu 21 kladne hlasujúcich v predchádzajúcom hlasovaní. To napĺňa Júlia Fučíka: „Lidé bděte!“
	Niekto:
	Bděte, neblbňete!
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú ďalšie príspevky, ukončujem diskusiu a prosím návrhovú komisiu o navrhnutie uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Keďže sme nedostali žiaden pozmeňujúci návrh hlasujeme o materiáli tak ako ho máme predložený.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Prosím, prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A hlasujme, prosím.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Za bolo 21, proti nikto. To znamená, že bod č. 14 bol schválený. Ďakujem pekne. Prichádzame k bodu č.15.
	15. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie časti Seniorcentrum Staré Mesto. Predkladateľom pán Alex, proprosím o krátke úvodné slovo.
	PhDr. Alex, riaditeľ Seniorcentra SM:
	Ďakujem. Krátke. Dobrý deň, v návrhu sa jedná o 2 prípady dvoch klientiek zomrelých, kde vznikla pohľadávka. Nemali taký príjem, že by mali plnú úhradu, neexistovali povinné osoby zo zákona, ktoré by doplácali. Je tam právoplatné ukončené dedičské kon...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem za úvodné slovo. Otváram diskusiu. Pokiaľ nie je záujem uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o navrhnutie uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Hlasujeme prosím o materiáli tak ako sme ho dostali predložený.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Prezentujte sa, prosím.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A hlasujte, prosím.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Za bolo 20, proti nebol nikto, nik sa nedržal. Bod č. 15 bol schválený. Pristúpme k bodu č.16.
	16. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016- oblasť školstva
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016- oblasť školstva. Predkladateľ bude pán Šutara.
	Pokiaľ nie je záujem, môžeme bez úvodného slova. Bez úvodného slova. Ďakujem pekne.
	Takže otváram diskusiu.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ukončujem diskusiu a prosím návrhovú komisiu o navrhnutie uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Nedostali sme žiaden pozmeňujúci návrh preto prosím hlasujeme o materiáli tak ako ho máme predložený.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Prezentujte sa, prosím.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A hlasujte, prosím.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Za bolo 21, proti nikto, zdržal sa nik. To znamená, že návrh č. 16 bol schválený. Ďakujem. Pristupujeme k bodu č.17.
	17. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016-oblasť kultúry
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 v oblasti kultúry.
	Bez úvodného slova, poprosím.
	Otváram diskusiu.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Pokiaľ sa nikto nezapojil do diskusie ukončujem diskusiu a prosím návrhovú komisiu o definovanie uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Hlasujme prosím o materiáli tak ako sme ho dostali predložený.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A hlasujte, prosím.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Za bolo 20, proti nik, zdržal sa nikto. To znamená, že bod č. 17 je schválený. Pristupujeme k bodu č.18.
	18. Správa o rozdelení a použití daru spoločnosti Transpetrol, a.s. na SK PRES 2016
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Správa o rozdelení a použití daru spoločnosti Transpetrol, a.s. na SK PRES 2016. Úvodné slovo nám povie pán prednosta, doktor Jesenský.
	JUDr. Jesenský, prednosta:
	Ďakujem pekne. Dovoľujem si vám predložiť správu o rozdelení a použití daru spoločnosti Transpetrol, a.s. vo výške 1 milión euro, ktorý sme dostali na, v súvislosti s SK PRESom, teda s predsedníctvom Slovenskej republiky. V predmetnom materiáli, ktorý...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ďakujem za úvodné slovo. Otváram diskusiu.
	Diskusný príspevok pani poslankyňa Satinská.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	Ďakujem. Ja by som sa chcela opýtať pána prednostu. Ako celkom dobre nerozumiem tomu, že napríklad sú tam rovnaké činnosti, som si to ná.., teda prečítala ten materiál a snažila som sa ho pochopiť aj keď nie som finančníčka. V tej časti 1 Komunikácie,...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Viete odpovedať? Zrejme sa vychádzalo z nejakých ponúk, ale mňa len taký sedliacky rozum, že ste spomínali 2 ulice. Hviezdoslavovo je zrejme nejaká dlažba, predpokladám a tá druhá ulica bola aká? Nechytil som!
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	Bolo ich tam.. je 5 rôznych ulíc. Ventúrska, Sedlárska, Panská, Laurinská, Hviezdoslavov a Rybárska brána. Každá z nich má inú cenu. Najnižšia je 42 € za m2 na Laurinskej a najvyššia je 103 €, čo je viac ako dvojnásobok, na Hviezdoslavovom námestí. To...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ja, ja.. Mňa niečo napadá, ale to len napríklad na Hviezdoslavovom pred tým MacDonaldom sa robila úplne nová dlažba. Tam sa vsúvala dlažba. Podobne na Klariskej sa dávala nová dlažba čiže niekde bolo len predláždenie, že sa nedával materiál.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	No, práveže nie. Práveže nie.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Nie?
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	Práveže nie. Ja sa pýtam na to pretože tuto sú ako verejne vysúťažené týchto od 2 až 7 bodov, sú rovnaké tam napísané predmety a pritom na Michalskej ulici tam je samozrejme iná cena lebo tam je práve napísané ´plus kamenná dlažba´. Takisto iná cena j...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Faktickú pán Holčík. Mám pocit, že k tomu niečo chce. Takže..
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Áno, ja by som chcel doplniť, že je to v tom, že je tam iný druh dláždenia. A nie je pravda, že na Hviezdoslovovom len tá jedna. Tam sa predsa opravovala čiastočne aj tá mozaiková dlažba a samozrejme, že práca na tej mozaikovej dlažbe stojí celkom inú...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Nech sa páči, faktická, pani poslankyňa Satinská.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	(úvod vety nie je zachytený na mikrofóne) sa v tomto zozname vôbec nenachádza a v bode 2 až 7 sa píše to isté ´lokálne opravy uvoľnenej a polámanej kamennej dlažby´. Čiže nepíše sa o oprave zámkovej dlažby, nepíše sa to čo sa píše, hej? V tých iných b...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Toto jedine by nám vedeli potom povedať z...
	Niekto:
	Z finančného.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	...z oddelenia dopravy, ktorí to majú gestorsky. É, pardon, to je investičné, takto z investičného. Pán Vanda je žiaľbohu na dovolenke a neviem či, ktorý, v tejto chvíli asi..
	Niekto:
	Máme tu pána Kamenistého!
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Pána Kamenistého možno nech skúsi že.. ak počúval alebo..
	Ing. Kamenistý, vedúci referátu dopravných stavieb:
	Ja teda keď môžem. Ja som si to prepočítaval teraz tak rýchlo a mne to vyšlo okolo 70 € za meter štvorcový.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	(úvod mimo mikrofónu) ...na Rybárskej bráne to stálo 80, no a na Laurinskej 42 a na Hviezdoslavovom námestí je 103 na meter štvorcový.
	Ing. Kamenistý, vedúci referátu dopravných stavieb:
	Hviezdoslavovo námestie tam je iný druh kamennej dlažby, to bude tým. Tie ostatné ulice majú rovnaký teda podobný typ kamennej dlažby a tam sa to pohybuje okolo tých 70 € za meter štvorcový.
	Niekto:
	(Nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	A niekde je 42.
	Ing. Kamenistý, vedúci referátu dopravných stavieb:
	42 som nenašiel vôbec.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	To je na tej ulici Laurinská.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre, takže faktická pán Osuský.
	Poslanec MUDr. Osuský,  CSc.:
	Milá Vierka, ja sa necítim odborník na dláždenie, ale jedna vec je istá. Tak ako tie ulice boli vymenované ich spoločným menovateľom, tej prvej kategórie, bolo to, že sa jedná o tie ploché dlaždice, ktoré majú 20x13 cm a hrúbku možno 3,5 cm, 4 cm. Erg...
	Starosta:
	Pardon, ja sa ospravedlňujem.
	Každá ulica mala iný problém. Na Rybárskej bráne napríklad boli 3 cm dlažobné kocky, ktoré sa nahrádzali 6 cm kockami, pretože jednoducho tie boli tak zničené. A keď sa to otvorilo, preto tam bola aj vyššia cena lebo je tam nový materiál. Namiesto 3 c...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Satinská, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	Ďakujem. Ja sa chcem poďakovať, že ste to vysvetlili pán starosta a tiež sa chcem ospravedlniť ako ma tu upozornil, že som jednu cenu zle vypočítala, to je moja chyba, s kalkulačkou. Ale ďakujem pekne. Teraz je to vysvetlené.
	Lenže čo mňa zarazilo bolo to, že všetky tie položky ako keby boli formulované rovnako. A keď ste teraz povedali, že na Hviezdoslavovom námestí boli vymieňané aj žľaby, tak logicky na meter štvorcový to musí byť viac. Takže ďakujem za vysvetlenie.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Po roku sme konečne opravili aj pred McDonaldom. Okolo McDonaldu bola totálne zničená dlažba a opäť tam boli tie 3 cm a tu je presah Hviezdoslavovo námestie – Rybárska brána. V tom, v tom rohu, keď sa tam dnes pôjdete pozrieť zistíte, ž...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	To je, Františkánske námestie. Žiaľ, je v priamej správe magistrátu. Celé Františkánske námestie to jednoducho predchádzajúca samospráva zamenila alebo odzverila mestskej časti, takže v tomto prípade je to, áno máte pravdu je v dezolátnom stave.
	To isté aj Radničná ulica, ktorá je katastrofálnom stave a mrzí ma, že hlavné mesto, Magistrát, pri príležitosti týchto rozsiahlych opráv sa nevenovali aj týmto dvom lokalitám, ktoré sú najhoršie momentálne v historickom jadre.
	Pán poslanec Vagač, diskusný príspevok nech sa páči.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Chcem sa spýtať. Keď si pozriete tak v tomto smere Staromestská ako zarobila na tejto akcií akože desaťtisíce euro. Všetko je tu, ako objednávka na Staromestskú, keď si pozriete úprava zelene túto časť, tak  Staromestská, Staromestská, Staromestská. S...
	Starosta:
	Pán poslanec, ja Vás preruším! Nehnevajte sa ale hovoriť, že zarobila, keď hovorím o tom, že to fakturovala, že zarobila! Tie práce boli vykonané a tie práce sa vykonávajú. To by sa vykonávali do konca tohto roka.
	Poslanec Ing. Vagač:
	Ja sa Vás pýtam, či teda, či poslanci majú ten pocit, že potrebovala, sme mali 100 000 euro na zvýšenie frekvencie čistenia tých košov a ulíc, že či to tak naozaj akože, že kde sa teda potom ušetrilo? Akože, že teraz keď toto skončí tak bude špinavšie...
	Starosta:
	Tých 100 000 euro to je na pol roka a to nie je len na vysýpanie smetných košov. To je aj na denné upratovanie. Ako iste viete, v predchádzajúcom období bola postupne znižovaná výdavky mestskej časti na čistenie verejných priestranstiev a údržbu zelen...
	Poslanec Ing. Vagač:
	Ja len dokončím, lebo mi beží príspevok..
	Starosta:
	Prepáč!
	Poslanec Ing. Vagač:
	Že pýtam sa, že či po 30. novembri máme očakávať špinavšie mesto alebo že či teraz žijeme v tom čistejšom meste. Lebo 100 000 euro čistenie, mesta, tejto oblasti lebo tie ulice sú toto v tejto oblasti, či žijeme v tak superčistom a že čo od 1. decembr...
	Starosta:
	Je to na pol roka, to poprvé ale môžem vás ubezpečiť, že nebude Staré Mesto menej čistejšie pretože od ... A od augusta nastúpila, od konca, myslím 18.-teho alebo 19. augusta nastúpil nový dodávateľ, ktorý bude zabezpečovať čistenie všetkých komunikác...
	Pani poslankyňa Párnická, faktická poznámka.
	Poslankyňa Párnická:
	Ja samozrejme sa k tým stromom a orezom, že je tu napísané, že ´výsledok obstarania Staromestská.  A veď Staromestská, ona súťažila nejakého dodávateľa alebo?
	Starosta:
	Áno! Staromestská všetky činnosti, ktoré nerobila priamo ona, všetky činnosti súťažila.
	Poslankyňa Párnická:
	Uhm.
	Starosta:
	Pán poslanec Vagač, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Vagač:
	No priznám sa, že bývam na Dobrovičovej a tie cesty Alžebtínska, Bezručova, Dobrovičova, Gajová a tieto. Priznám sa, že tam bývam ale že by som si tam všimol nejaký akože extrémnejší pohyb čistiacich strojov a čistejších ulíc. Tak to teda nie je, skôr...
	Starosta:
	Ďalšie diskusné prípevky, nech sa páči.
	Pokiaľ nie sú tak dovolím si ukončiť diskusiu, ďakujem pekne pán prednosta a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy, preto prosím hlasujme o materiáli tak ako ho máme predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 16 poslancov, proti bol 1 , zdržali sa 3. Bod č. 19.
	19. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2015
	Starosta:
	Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. Poprosím pána miestneho kontrolóra Paradeisera..
	Bez úvodného slova?
	Niekto:
	Áno!
	Starosta:
	Takže otváram diskusiu, nech sa páči.
	Pán kontrolór je samozrejme k dispozícií keby bolo treba nejaké otázky zodpovedať.
	Keď nie sú žiadne otázky ani diskusné príspevky tak si dovolím ukončiť diskusiu, ďakujem pekne,  a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Hlasujeme o materiáli tak ako ho máme predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	Prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že správa miestneho kontrolóra, správu ste zobrali na vedomie jednomyseľne, 19 za, 1 nehlasoval. Bod č. 20.
	20. Správa o kontrole verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – prieskum trhu za II. polrok 2015
	Starosta:
	Správa o kontrole verejného obstarávania za II. polrok 2015. Bez úvodného slova.
	Niekto:
	Áno.
	Starosta:
	Takže otváram diskusiu, nech sa páči. Pani Uličná, nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Ja sa iba chcem spýtať či mám správnu informáciu, dneska novelu Zákona o verejnom obstarávaní od 1. apríla 2016, že ten prieskum trhu že 3 ponuky, to už je zrušené zákonom? Či ja mám nejakú zlú informáciu? Alebo teda môžete mi na to odpovedať pán inži...
	Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
	Áno môžem.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Ďakujem.
	Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
	To by som si nikdy nedovolil odpovedať Vám, že máte zlú informáciu ale ja túto informáciu nemám.
	Starosta:
	Pán Zagyi, máme túto informáciu, poprosím Vás? Poďte na mikrofón!
	Ing. Zagyi, vedúci referátu verejného obstarávania:
	Čiže 3 ponuky to je všeobecne ako zaužívané tak. Zákon hovorí, aby boli prostriedky vynaložené transparentne, efektívne a účelovo. A to, že 3 ponuky, môžeme mať aj 5 ponúk, 6 ponúk, to je jedno. To je len tak zaužívané, že 3 ponuky.
	Starosta:
	Ale..
	Ing. Zagyi, vedúci referátu verejného obstarávania:
	Zákon sa menil tak, že predtým sme museli to zverejniť pred zadaním a potom sa to zmenilo, že už nemusíme na profile zverejňovať. Pred zadaním.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Uličná.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Čiže tá posledná zmena Zákona o verejnom obstarávaní je to, že nemusíte to zverejňovať na profile?
	Ing. Zagyi, vedúci referátu verejného obstarávania:
	Tak!
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	A to je od 1. apríla 2016?
	Ing. Erik Zagyi, vedúci referátu verejného obstarávania:
	Áno, od 1. apríla.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Áno? Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne.
	Ing. Paradeiser, miestny kontrolór:
	Napriek tomu by som ešte doplnil, že tie 3 ponuky máme zakotvené v smernici, v internej smernici pre verejné obstarávanie, ktorá teda platí v našej mestskej časti.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky a otázky tak dovolím si ukončiť diskusiu, ďakujem pekne pán kontrolór, a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Keďže sme nedostali žiaden pozmeňujúci návrh, hlasujme prosím o materiáli tak ako ho máme predložený.
	Starosta:
	Takže nech sa páči, prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte, prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že zobrali ste  túto správu na vedomie jednomyseľne, za hlasovalo 19 poslancov všetkých prítomných. Bod č. 21.
	21. Správa a vyjadrenie k nedostatkom z kontroly hospodárenia spoločnosti Staromestská a.s., vykonanej miestnym kontrolórom a informácia o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a stave ich plnenia
	Starosta:
	Správa a vyjadrenie k nedostatkom z kontroly hospodárenia spoločnosti Staromestská a.s., vykonanej miestnym kontrolórom a informácia o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a stave ich plnenia. Tento materiál reaguje na správu, kt...
	Nech sa páči, otváram diskusiu.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Keďže vidím, že nikto nechce diskutovať tak končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Nedostali sme žiaden pozmeňujúci návrh, preto prosím hlasujme o materiáli tak ako ho máme predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 15 poslancov, 4 sa zdržali, správu ste zobrali na vedomie. Bod č. 22.
	22. Návrh na vyjadrenie súhlasu so zmenou Stanov spoločnosti Staromestská a.s. a návrh na vymenovanie člena predstavenstva spoločnosti Staromestská a.s.
	Starosta:
	Návrh na vyjadrenie súhlasu so zmenou Stanov spoločnosti Staromestská a.s. a návrh na vymenovanie člena predstavenstva spoločnosti Staromestská a.s. Poprosím pani doktorku Hahnovú, aby uviedla tento materiál.
	Ide tam o niektoré zmeny, ktoré sa týkajú stanov obchodnej spoločnosti a ktoré vychádzajú zo zmeny legislatívy a ide vlastne o prispôsobenie sa legislatíve stanov obchodnej spoločnosti. Nech sa páči.
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Dobrý deň prajem, vážené dámy, vážení páni. Predkladáme materiál, ktorý v podstate pozostáva z takých, by som povedala dvoch častí.
	Prvá časť súvisí práve so zmenami stanov kde v piatich bodoch sú uvedené tie zmeny, ktoré teda navrhujeme po spolupráci a komunikácii so spoločnosťou Staromestská.
	V prvom bode jedná sa o zmenu teda obchodného názvu. Ono to v podstate vyplynulo aj práve z tej kontroly, ktorú robil miestny kontrolór.
	Druhá zmena sa týka zmeny sídla. Nakoľko doteraz mala Staromestská sídlo tu na Vajanského nábreží a keďže vlastne má prenajaté priestory, nehnuteľnosť na Žilinskej, kde vlastne v podstate aj najviac funguje, tak sa navrhuje zmena sídla na túto ulicu.
	Ďalšie tri zmeny potom súvisia v podstate s takým by som povedala zosúladením dikcie Obchodného zákonníka aj so stanovami s tým, že pokiaľ v podstate tieto návrhy čo sa týka zmien stanov, keďže mestská časť je 100% akcionár a pôsobnosť Valného zhromaž...
	Druhá časť materiálu v podstate súvisí práve so zmenou členov predstavenstva. Tu takisto v podstate keď zastupiteľstvom prejde tento návrh alebo teda akým spôsobom bude schválený, opätovne bude musieť do 60 dní vlastne Valné zhromaždenie prijať teda r...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Ďakujem za slovo. Ja sa chcem fakticky opýtať na proces výberu tých osôb, ktoré sa vymenúvavajú, na pána Ľuboša Majera a Oľga Šestáková. Že či bolo nejaké výberové konanie alebo je to priamo nominácia. Ak je to priamo nominácia tak koho je to nomináci...
	Starosta:
	V zmysle zákona je to navrhuje starosta mestskej časti, takže je to môj návrh. Vychádzal som z toho, dostali ste všetci z vás životopisy oboch ľudí. Oboch týchto kandidátov poznám a myslím si, že ich skúsenosti či už v oblasti pôsobenia, pána Majera v...
	Žiadne, tak ako vlani, žiadne výberové konania nepovažujem za vhodné alebo respektíve to čo sa dialo na úrovni hlavného mesta pri obsadzovaní pozícií v podnikoch s majetkovou účasťou hlavného mesta, ako som to povedal pred rokom za tým si stojím. Nami...
	Ja ako štatutár mestskej časti a jediný akcionár zodpovedám za to ako táto spoločnosť bude fungovať a preto som s týmto návrhom prišiel.
	Pán poslanec Domorák, diskusný príspevok nech sa páči.
	Poslanec Domorák:
	Ďakujem. Ja mám 2 pozmeňujúce návrhy v tomto bode. V odseku a) navrhujem vypustiť body 3 a 5 a v odseku c) chcem navrhnúť, aby sa o každom členovi predstavenstva hlasovalo individuálne.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, len upozorňujem na jednu vec, že vlastne tie body 3 a 5 vychádzajú zo zákona.
	V bode 3 Obchodný zákonník bol zmenený a je tam napísané jasne „orgán, ktorý volí členov predstavenstva určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva je zároveň predsedom predstavenstva“. To znamená, že ide o zosúladenie našich stanov so zákonom, s Obch...
	Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	No ja rozumiem tomu, len môžeme vidieť ten zákon, pán starosta?
	Starosta:
	Obchodný zákonník? Akože chcete povedať..? Tu je to jasne, tu je citácia
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Tu je citácia.
	Starosta:
	Pani doktorka, nech sa páči.
	JUDr. Iveta Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Tam v tej dôvodovej správe máte práve citáciu zo zákona, hej? Čiže, ale ja tu Obchodný zákonník nemám, ale však na internete môže to kľudne ktokoľvek pozrieť.
	Starosta:
	Ak myslím, že v tomto prípade môžete dôverovať pani doktorke, že určite by nedala, nepredložila návrh, ktorý by nebol v súlade so zákonom!
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Veď ja to ako nechcem spochybňovať, ale tak teraz ja neviem či dobre čítam. Orgán, ktorý volí členov predstavenstva určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva je zároveň predsedom predstavenstva. A orgán, ktorý volí členov predstavenstva je mestské z...
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Je valné zhromaždenie!
	Starosta:
	Nie, je valné zhromaždenie!
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Je valné zhromaždenie práveže.
	Starosta:
	Je valné zhromaždenie.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Ahá!
	Starosta:
	Vy nevolíte.
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Nie nevolíte.
	Starosta:
	Vy len na návrh starostu vymenúvate.
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Vy len na návrh starostu vymenúvate. Hej, hej! Tu je nakombinované totižto v podstate zásady hospodárenia, Obchodný zákonník, Zákon o obecnom zriadení, hej? Čiže to je, to je ako nakombinované. Ale vy na návrh starostu vymenúvate, ale určuje, podľa zá...
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	(otázka nie je povedaná na mikrofón, nie je rozumieť)
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Mňa sa nepýtajte! Ale postupovalo sa podľa toho tak..
	Starosta:
	Pán poslanec Borguľa, diskusný príspevok nech sa páči.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Pýtal som sa úplne schválne, ako vznikli tieto dve mená a pán starosta nie je to útok na Teba. Ja plne rešpektujem to, čo si povedal a v zásade sa s tým stotožňujem, že Ty si sa stal vo voľbách starostom tejto mestskej časti. Si plne zodpovedný za cho...
	A ja som strašne zvedavý na ostatných kolegov. Lebo sedia tu viacerí s ktorými mám tu česť sedieť v mestskom zastupiteľstve, alebo som niekedy sedel vo vyššom územnom celku a podobne. A na týchto fórach ja častokrát počúvam, niekedy aj na svoju adresu...
	A druhé, ja si nemyslím, že je to úplne pán starosta tak jak si to Ty hovoril, že to je Tvoj výber a Ty si si takto to zmyslel a preto si to takto dal. Nehnevaj sa na mňa, keď si nám chcel naliať čisté víno, tak v tom víne niečo trošku pláva. Lebo ja ...
	Ja si osobne myslím, že v zákulisí tu vznikla nejaká taká dohoda. Vznikla nejaká dohoda medzi jedným klubom, ktorý tam menoval pani Šestákovú, možno, neviem. A medzi nejakým druhým klubom, ktorý nominoval pána Majera. A Ty aby si mal kľud v dome, tak ...
	Na Mestskom zastupiteľstve to bolo podľa mňa urobené naozaj kvalitne. Mestské spoločnosti výberové konania. A teda vždy teda predseda predstavenstva OLO, BVS a Dopravný podnik má predsedu predstavenstva, generálneho riaditeľa zvoleného vo výberovom ko...
	O to viac ma mrzí, že neboli sme schopní urobiť toto tu. Že jednoducho pomenovať, že je tu nejaký klub okolo KDH, že je tu nejaký klub okolo SaS a OKS a oni chcú kontrolovať tie podniky, ako sa v nich nakladá, ako sa tam peniaze míňajú, ako tam vôbec ...
	Starosta:
	Pán poslanec Kollár, nech sa páči, diskusný príspevok.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Myslím si, že z veľkej časti diskusné vystúpenie mi povedal pán poslanec Borguľa.
	Ja si myslím, že koniec by malo byť týmto politickým „tanečkom“ a že táto spoločnosť je už niekde inde. A zastupiteľstvo by malo byť tiež niekde inde, pretože sme najbližší občanovi a Vy pán starosta nemal by ste nám tu predkladať takéto veci. Ja sa c...
	Starosta:
	Áno.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Jediný? Nikto iný ich nepozná!?
	Starosta:
	Ja si myslím, že ich možno poznajú viacerí. Všetci ste dostali ich životopisy, týchto ľudí a myslím si, že …
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Počúvajte a ja Vám prečítam jednu vec!
	Starosta:
	Nech sa páči!
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Pani Oľga Šestáková na konci píše: „Zo zdravotných dôvodov odchádzam, odchádzam, rozväzujem pracovný pomer s kanceláriou prednostu pretože dĺžka pracovného času bola pre mňa neúnosná.“ My odkladáme ľudí do našich orgánov ako sociálnej starostlivosti a...
	Starosta:
	Pán poslanec, nie!
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	..a myslím si, že naša jediná taká organizácia ako je Staromestská a teraz sa to bude volať Technické služby Starého Mesta by si zaslúžili iných ľudí. S takýmto niečím, s tou netransparentnosťou sa nemôžem uzrozumieť. Pred chvíľou sme tu hovorili o Be...
	A chcem sa opýtať, prečo odstúpili tí dvaja králi, ktorých sme volili a pochopili sme, že to boli len stranícke dohody, nevykonávali žiadnu svoju funkciu. Všetko tam v podstate robí pán Slanina a myslím si, že toto predstavenstvo by mohlo fungovať aj ...
	Ďalej, chcem sa opýtať, za všetky problémy, ktoré boli v Staromestskej má aj spoluzodpovednosť dozorná rada. Keď sú čestní, mali by odstúpiť pri voľbe novej organizácie a mali by sa tam delegovať ľudia, ktorí sú predovšetkým odborne zdatní a niečo v ž...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Mgr. Dostál:
	Keďže som bol pánom poslancom Borguľom priamo alebo nepriamo vyzvaný, aby som sa vyjadril, tak sa teda vyjadrím.
	Ja nebudem hlasovať za predložené návrhy, ja nebudem hlasovať jednak preto, pretože mám vážnu pochybnosť o zmysle existencie Staromestskej ako takej, ale teda rešpektujem, že väčšina zastupiteľstva to vidí alebo prinajmenšom donedávna videla inak. A, ...
	Súhlasím, už druhý krát dnes s pánom poslancom Borguľom, že nebolo ani otvorene pomenované kto koho navrhuje a  teda, že sa to prekrýva, tým že je to návrh starostu. Ale teraz sa zase netvárme, že v meste sa to tiež tak nerobilo pri rozpočtovkách a pr...
	Ale musím teda povedať, že súhlasím aj s pánom starostom, že fraška, ktorú absolvovalo Mestské zastupiteľstvo pred rokom rozhodne nebola lepšia ako to, čo sa tu teraz navrhuje. Pretože aj keď som zástancom transparentných výberových konaní a považujem...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Osuský, faktická poznámka na pána Dostála.
	Poslanec MUDr. Osuský, CSc.:
	Áno, kolega Dostál tu vymenoval všetky možné alternatívy vzniku takýchto štruktúr. A ja sa teda domnievam celkom zodpovedne, že keďže žijeme v usporiadaní v akom žijeme, tak by strany, ktoré nominujú netajne, transparentne, svojich ľudí mali niesť zod...
	Starosta:
	Pán poslanec Borguľa, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Dá sa toto pochopiť, pán Osuský tak, že otvorene hovoríte, že pán Majer je Váš politický nominant a návrh do orgánov Staromestská, a.s.?
	Starosta:
	Pán poslanec, ja som povedal v zmysle zákona o hlavnom meste je jasne napísané. Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb....
	Pán poslanec Bučko, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Ing. arch. Bučko:
	Tak sa teda prihlasujem k svojim predrečníkom a bolo by dobré povedať čí sú to dvaja nominanti, nech sa tie politické strany za nich prihlásia. Tí, ktorí ich nominovali. A či si za nimi stoja.
	Starosta:
	Pán poslanec, opäť opakujem. Sú to nominanti starostu v zmysle Zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.
	Pán poslanec Kollár, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Chápem, že prečo sa nechcete prihlásiť za nominantov. Nemyslím Vy, pretože tí dvaja králi totálne zlyhali a neviete vyvodiť si osobné dôsledky strany, ktoré ich menovali. Pamätáte si, na rokovaní ste sa vtedy priznali kto koho navrhol a Vy ste pán sta...
	Starosta:
	To nie je pravda, pán poslanec! Toto nie je pravda!!
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Táto fraška by už mala skončiť!
	Starosta:
	Toto nie je pravda!
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Ale čo rozprávate!?! Ste robili rokovania so stranami, však ste to na zastupiteľstve povedali!
	Starosta:
	Toto nie je pravda!
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Ale čo budete rozprávať, že nie je pravda!
	Starosta:
	Mýlite sa! Mýlite sa!
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Nemýlim sa! Nemýlim sa! Veď všetci to priznali! KDH tam potom povedalo koho malo a SaS-ka alebo kto tiež povedal, že koho nominovali. Čo rozprávate!? Teraz chápem prečo to nechcete urobiť! Pre jedno jediné. Jasné, že ja viem, že nemám dobrú náladu, al...
	Starosta:
	Pán poslanec, prosím Vás, aj Vy ste povinný rešpektovať zákon a robiť všetko pre to, aby nedošlo k bezpráviu alebo bezvládiu. Jednoducho je tu nejaká situácia, jasne pomenovaná a naozaj Vás poprosím, aby ste nehovorili niečo, čo nie je pravda. Ja si z...
	Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	No ako pán Kollár, Vy máte asi lepšie informácie ako máme my poslanci. Ja z materiálu čítam, že Krta a Pukač sa dobrovoľne vzdali svojich funkcií. Ja tam nevidím nič iné.
	Starosta:
	Pán poslanec Kollár, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Pán starosta, Vy chcete tu povedať, že nebolo priznané, že pán Krta a ešte ten druhý boli stranícki nominanti?
	Niekto:
	Nie, nebolo to priznané!
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Tak končím, majte sa tu pekne!
	Starosta:
	Pán poslanec Domorák, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Domorák:
	Na záver diskusie chcem ten prvý pozmeňujúci návrh stiahnuť, že vypustiť body 3 a 5 a ponechám len ten druhý návrh hlasovať o každom členovi predstavenstva individuálne.
	Starosta:
	Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Borguľa, nech sa páči, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Čiže priame otázky, priama odpoveď znela, že len tak sa tu zjavil krajský šéf SaS a teda stal sa..
	Starosta:
	Pokiaľ viem, nie je tu žiadny krajský šéf SaS!
	Poslanec Ing. Borguľa:
	Ja myslím, že je alebo teda bol minimálne. Určite bol. Či je neviem, nemal som, ja mu (nezrozumiteľné) nič nemám, ja ani nemám proti tomu, že (nezrozumiteľné) Ja som to Rado povedal, že Ty si za to zodpovedný, keď tí ľudia tam zlyhajú tak Ty budeš nie...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pán poslanec Domorák, faktická poznámka.
	Poslanec Domorák:
	Ja len informáciu, že keďže tu bolo spomínané, spomenutý pán Majer v súvislosti ako krajský predseda, on nie je krajským predsedom už niekoľko rokov. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú žiadne ďalšie otázky a diskusné príspevky, dovolím si ukončiť túto diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Ďakujem. Máme tu pozmeňujúci návrh Miloša Domoráka kde v odseku C „o každom členovi predstavenstva hlasovať individuálne“
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za hlasovalo 15 poslancov, proti nebol nikto, 5 sa zdržali, jeden nehlasoval. Poprosím ďalej návrhovú komisiu.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Takže teraz budeme hlasovať o bodoch A, B, D.
	Viacerí:
	(rieši sa  o čom presne sa ide hlasovať)
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Tak dobre! Tak teda v bode C ideme hlasovať podľa ustanovenia §15 odsek 2 písmeno i) zákona č. 377/199o Zb. zákona o hlavnom meste SR Bratislave vymenúva členov predstavenstva spoločnosti Staromestská, a.s. Ľuboš Majer.
	Viacerí:
	(opäť sa rieši o čom presne sa ide hlasovať)
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Tak môžeme teda hlasovať A, B, D tak ako som navrhla pôvodne? Dobre, hlasujeme o A a D.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 20 poslancov, 1 sa zdržal. Poprosím ďalej návrhovú komisiu.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Teraz ideme hlasovať v bode C „vymenúva“ ako prvé hlasujeme o Ľubošovi Majerovi.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 15 poslancov, 5 sa zdržali. Poprosím ďalej návrhovú komisiu.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Teraz ideme hlasovať v bode C o  Oľge Šestákovej.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa prosím.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Za hlasovalo 11 poslancov, proti bol jeden, zdržali sa 8. Konštatujem, že bod C bol schválený.
	Návrhová komisia, nech sa páči.
	Návrhová komisia, poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.:
	Teraz ideme hlasovať o bode B. „Mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto žiada starostu mestskej časti vykonať všetky potrebné úkony smerujúce k vykonaniu tohto uznesenia a následne zápisu príslušných zmien do Obchodného registra“.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa prosím.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 13 poslancov, 6 sa zdržali, návrh bol schválený. Tým považujem rokovanie o bode č.22 ukončené. Je tu bod č. 23.
	23. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 108/2015 z 27.10.2015, ktorým bolo schválené podanie žiadosti                  o členstvo v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu
	Starosta:
	Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým bolo schválené podanie žiadosti o členstvo v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu. Poprosím o stručné úvodné slovo pani doktorku Hahnovú.
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Ďakujem za slovo. Predkladáme návrh na zrušenie tohto uznesenia z dôvodu, že mestská časť v podstate tak ako bolo odsúhlasené zastupiteľstvom podala prihlášku, aby sa teda mohla stať členom tejto oblastnej organizácie. Predstavenstvo organizácie rozho...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Ja len doplním, že ukazuje sa, že BTB a Magistrát, alebo mesto Bratislava, ako hlavný akcionár alebo proste člen BTB nemajú záujem aby mestská časť Staré Mesto bola členom tejto organizácie. To znamená, že týmto spôsobom nám znemožnili ...
	Ukazuje sa, že aj v rámci predsedníctva, keď mestská časť z tohto daru prispela k rozvoju cestovného ruchu vybudovaním nových verejných toaliet, skrášlením verejných priestranstiev a tak ďalej, opravou dlažby, výsadbou zelene, kvetinových záhonov. To ...
	Pán poslanec Holčík, nech sa páči diskusia. Váš diskusný príspevok.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem pekne. Dámy a páni, toto je už druhý raz čo mám isté pochybnosti! Ako možno zrušiť uznesenie, ktoré bolo naplnené. V tom uznesení bolo povedané, že treba podať prihlášku. Tá bola podaná. Ale nebolo napísané v tom pôvodnom uznesení, že musí byť...
	Starosta:
	Ďakujem pekne.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Toto keby sme neurobili čo je tu teraz navrhované, tak sa nič nestane a z hľadiska kontroly bolo splnené!
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Áno je to pravda. Toto uznesenie bolo splnené. A opakovane. Ide, ak sa stým stotožníte ide o deklaratórny akt, že mestská časť nemá záujem byť členom organizácie, ktorá nás trikrát odmietla prijať.
	Viacerí:
	(diskusia, zaznieva: ´Mesto nás tam nechce´ a ´Kašleme na nich´)
	Starosta:
	Nech sa páči, ďalšie diskusné príspevky.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky, dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy a tak budeme hlasovať o pôvodnom návrhu.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A pokiaľ vám to nerobí veľký problém tak prosím podporte tento návrh uznesenia. Ďakujem pekne.
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Za hlasovalo 15 poslancov, zdržali sa 4, konštatujem, že návrh bol schválený. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Bod č.24.
	24. Informácia o hospodárení spoločnosti Staromestská a.s.
	Starosta:
	Informácia o hospodárení spoločnosti Staromestská a.s.. Ide o materiál, o informáciu, ktorá vyplýva z uznesenia Miestneho zastupiteľstva. Konzultovali sme s predsedom predstavenstva akým spôsobom poskytovať túto informáciu na pravidelnej báze. Je tu i...
	Nech sa páči, otváram diskusiu.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Dovolím si ukončiť diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy a tak budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 11 poslancov, 6 sa zdržali, informáciu ste zobrali na vedomie. Bod č. 25.
	25. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
	Starosta:
	Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca. Poprosím pána Boreckého v zastúpení vedúceho oddelenia investičného, aby uviedol tento materiál.
	Alebo pokiaľ chcete bez, je tam vlastne uvedené, neviem. Alebo bez úvodného slova. Je tu k dispozícií ak by ste mali nejaké otázky. Celková rekonštrukcia strechy a fasády je ukončená dňom 31. augusta 2016 v zmysle zmluvy a zhotoviteľ sa zaviazal do ko...
	Otváram diskusiu, nech sa páči.
	Starosta:
	Dovolím si ukončiť diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy a tak budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 15 poslancov a jednomyseľne ste túto informáciu zobrali na vedomie. Bod č.26.
	26. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
	Starosta:
	Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti na ulici k Železnej studienke. V materiáli je podrobne uvedené čo sa udialo od posledného zastupiteľstva. Uskutočnili sa rokovania na úrovni zástupcov me...
	Otváram diskusiu, nech sa páči.
	Starosta:
	Dovolím si ukončiť diskusiu, ďakujem pekne, prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Nakoľko návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že za hlasovalo 17 poslancov a jednomyseľne ste zobrali túto informáciu na vedomie. Bod č. 27.
	27. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave
	Starosta:
	Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici. Tu je nová informácia tá, že sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti Koliba Slovakia Plus. Je to uvedené vlastne v tejto dôvodovej správe. Mestská č...
	Myslím, že bez nejakého úvodného slova, otváram diskusiu.
	Pán poslanec Holčík, nech sa páči.
	Poslanec PhDr. Holčík:
	Ďakujem pekne. Na úvodnej strane, posledný odstavec začína slovami: „Zastupiteľstvo dňa 30.9.2016..“ a dnes je 20.9.
	Starosta:
	Ospravedlňujem sa, ide o preklep. Takže ospravedlňujem sa dodatočne, ide o 20.9.
	Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Čiže vyzerá, že ideme preč z tohto úžasného projektu, áno?
	Starosta:
	Také je rozhodnutie aj druhého partnera, takže je to po vzájomnej dohode.
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Dobre.
	Starosta:
	Ide teraz len o to, či sa ten podiel predá alebo, lebo my sme zase viazaní nejakými zákonmi tiež. Nemôžeme predať niečo za 1  euro len tak, to znamená hľadá sa spôsob ako ukončiť toto partnerstvo. Pani doktorka prípadne doplní.
	JUDr. Hahnová, vedúca oddelenia právneho a správnych činností:
	Ja môžem iba doplniť, že akonáhle budeme mať v podstate znalecký posudok na ocenenie toho nášho podielu v spoločnosti obchodného, tak chceme pripraviť na októbrové už zastupiteľstvo už kompletný materiál a dať alternatívy aby ste sa rozhodli. Lebo jed...
	Niekto:
	Žiadny.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy a tak budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia.
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Konštatujem, že ste a jednomyseľne zobrali túto informáciu na vedomie, keď za hlasovalo 19 poslancov. Bod č. 27,  pardon, 28.
	28. Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
	Starosta:
	Je to správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Predkladateľom je pani predsedníčka jej komisie, pani poslankyňa Uličná, nech sa páči, o úvodné slovo. Je to na Vás, pani poslank...
	Poslankyňa Mgr. Uličná:
	Komisia pre nakladanie s majetkom a financiami sa po oboznámení s výsledkami hospodárenia a po prerokovaní záverečného účtu za rok 2015 rozhodla vyplatiť poslancom, všetkým poslancom, jednorazové odmeny, ktoré predstavujú výšku 26.042,08 €. Samozrejme...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Otváram diskusiu.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Ukončujem diskusiu pokiaľ nie je žiadny diskusný príspevok a prosím návrhovú komisiu o navrhnutie uznesenia.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy a tak budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Prezentujte sa, prosím.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A hlasujte, prosím.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Za bolo 13, proti 4, zdržalo sa 2. Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Pristupujeme k bodu č.28A. Tak nie, k bodu 30.
	30. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Pán prednosta. Pán prednosta? 30?
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	30, bod 30. Interpelácia. To je koniec nie?
	JUDr. Jesenský, prednosta:
	Ďakujem pekne. Boli podané interpelácie pani Uličnej, na ktorú bolo reagované dňa 23.6. Interpelácia sa týka hluku vykonávanom stavebníkom na Majakovského ulici a bola, toto myslím bola jediná interpelácia, ktorá bola podaná v tomto období.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre takže otváram diskusiu, pokiaľ má niekto niečo k interpeláciám.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Pokiaľ nie, uzatváram a prosím návrhovú komisiu o prijatie uznesenia.
	Návrhová komisia, poslanec Ing. Straka:
	Návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce návrhy a tak budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia. Čiže Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie na vedomie informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupite...
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Dobre, prosím hlasujte. Prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A hlasujte, prosím.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	18 hlasovalo za, konštatujem, že tento bod bol schválený. A pristupujeme k poslednému bodu Rôzne.
	29. Rôzne
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Takže nech sa páči, kto má nejaké... Ako?
	Viacerí:
	(diskusia o interpeláciách)
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	A tak 29 nebolo, takže bude. Takže otvárame Rôzne?
	Niekto:
	Áno.
	Zástupca starostu Ing. arch. Boháč:
	Rôzne. Dobre, takže nech sa páči, diskusný príspevok pani poslankyňa Ležovičová.
	Poslankyňa MUDr. Ležovičová:
	Ďakujem. Veľká škoda bola, že zmluva pre Staromestské noviny skončila práve v lete kde bolo dôležité aby sme mali informáciu o Kultúrnom lete. Ale to je pasé. Dozvedela som sa, že od 1.septembra alebo od septembra máme nové noviny. Môžem povedať, že a...
	Starosta:
	Ďakujem pekne. Informácia je taká, že síce dodávateľ tlače je ten istý, ale distribúcia je zabezpečovaná miestnym úradom priamo cez Slovenskú poštu. To znamená, roznášajú Staromestské noviny poštári. Pokiaľ niekde v nejakej lokalite noviny nie sú, tak...
	Poslanec Ing. Straka:
	Ďakujem pekne. Nebudem zdržiavať ale chcel by som sa aj ja ako člen kultúrnej komisie, ale aj ako občan Starého Mesta poďakovať všetkým tým, ktorí akoukoľvek mierou prispeli tento rok k organizácií tohoročného Kultúrneho leta. Naozaj aj samotný progra...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, ďalej. Škoda, že tu nie je pán poslanec Borguľa, chcel diskutovať o tom poplatku za rozvoj, takže..
	Viacerí:
	Nie je tu.
	Starosta:
	Nie je tu. Hovorím, že škoda že tu nie je lebo chcel o tom diskutovať.
	Ja len, ja len aby som vás informoval o tom, že starostovia mestských častí sa zhodli na tom, že poplatok za rozvoj by mal byť rozdelený medzi mestské časti a Magistrát hlavného mesta v pomere 68:32. To znamená, aby 68 % tohto poplatku alebo výnosu z ...
	Takže pán primátor má na to opačný názor. Pán primátor presadzuje, aby 100 % ostalo hlavnému mestu s tým, že mesto potom rozhodne akým spôsobom budú tieto peniaze použité.
	V zmysle zákona môžu byť tieto peniaze použité len na kapitálové výdavky, čo napríklad na výstavbu materských škôl, základných škôl, na rekonštrukcie ciest a tak ďalej. Obávam sa, že tuto sú jasné kompetencie mestskej časti. Neviem si predstaviť, že b...
	Takže ak je tu teda záujem a bol tu návrh aj pána poslanca Borguľu, aby aj staromestskí poslanci o tom diskutovali.. Tak aby vám to vyhovovalo, neviem do akej miery ste ochotní chodiť na nejaké neformálne stretnutia kde by sme si to mohli povedať, leb...
	Viem, lebo keď sme robili nejaké také stretnutie, či už išlo o rozpočet alebo išlo o parkovaciu politiku, spravidla prišli, ak prišli 10ti tak to bolo veľa. Z 25tich. Ja viem, že každý z vás a každý z nás máme, ale otázka je teraz tá, že či sa stretáv...
	Takže ja sa prihováram, ak by ste mali záujem o takýto spôsob komunikácie, ja budem len veľmi rád. Ako ja viem, že každý máte svoje povinnosti a jednoducho už mnohí z vás ste si nejakým spôsobom vyárendovali termíny zastupiteľstiev a komisií. Bol by t...
	Takže poprosím váš názor, aký, teda povedzte či máte teda záujem takýmto spôsobom sa stretávať alebo to naozaj obmedzíme len na rokovania komisií a rokovania zastupiteľstva.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu, mimo mikrofónu)
	Starosta:
	No len doteraz je taká skúsenosť, že keď bolo takéto, bola to parkovacia politika vlani, bol to rozpočet a tak ďalej, tak prišli naozaj, niekedy prišli piati, niekedy siedmi, niekedy desiati. A nikdy nás teda ani raz nebola nadpolovičná väčšina. Ja vi...
	O chvíľu máme tu vlastne polovicu volebného obdobia. Možno by stálo za to aj sa stretnúť a porozprávať sa a povedať si aké sú vaše predstavy, ako ste vy spokojní s tým ako funguje samospráva Starého Mesta. Pretože myslím si, že potrebujeme jeden druhé...
	Starosta:
	Či kto mlčí, ten svedčí?
	Viacerí:
	(diskusia k návrhu starostu)
	Starosta:
	Napríklad k tomuto poplatku. Chceme sa o tom baviť alebo proste počkáme až čo nám pošle hlavné mesto? Primátor nám pošle VZN a potom my sa k tomu máme vyjadrovať. To je napríklad, hej? Alebo to čo navrhoval pán poslanec Borguľa, že aby sme sa k tomu, ...
	Poslanec Bc. Bútora:
	(nie je rozumieť)
	Starosta:
	Ale aj pri VZN-kách je to.
	Poslanec Bc. Bútora:
	(nie je rozumieť)
	Starosta:
	Nie, nie, nie. Aj VZN-ka musia byť tiež. Ale zastupiteľstvo sa musí k VZN-ku vyjadrovať.
	Poslanec Bc. Bútora:
	(nie je rozumieť)
	Starosta:
	Tak posiela, no.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Áno, je to tak pani poslankyňa. Ďakujem pekne. Chcem vás poprosiť, teda,
	Niekto:
	Ešte interpelácie!
	Starosta:
	Ešte interpelácie! Ešte skôr ako vlastne, ešte interpelácie. Len chcem pripomenúť, keďže niektorí odchádzajú..
	Dovolím si vás teda ja pozvať, ak teda neodmietnete, je to každého osobná vec, dnes o 20:00 hodine do Zichyho na krátke posedenie po lete a možno by sme si tam prebrali niektoré veci, ktoré sme si tu nestihli na zastupiteľstve. Budem rád ak prídete na...
	Niekto:
	Ešte vystúpenie občanov!
	Starosta:
	Á, vystúpenie občanov. Áno, máme 16-tu hodinu, takže vlastne vystúpenie občanov.
	Je tu nejaký občan, prosím vás, prítomný, ktorý by chcel vystúpiť? Konštatujem, že žiadny občan nie je. Máme teraz čakať polhodinu?
	Viacerí:
	Nie!
	Starosta:
	Dobre, takže dovolím si ukončiť tento bod Vystúpenie občanov a otváram bod Interpelácie.
	31. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
	Starosta:
	Buď teda.. ale to je vec, to je vec.. Chcem sa poďakovať pani poslankyni Uličnej, myslím, že jediná bola, ktorá interpelovala...
	Niekto:
	Dvaja poslanci odovzdali!
	Starosta:
	Áno, takže odovzdali. Takže potom interpelácie. Pán Vagač viem, že poslal mi interpeláciu, takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem kolegom, vám dámy a páni poslanci a poslankyne, ďakujem kolegom z miestneho úradu, ktorí tu boli prítomní a ktorí tu pokiaľ v...
	A hovorím pre každého z vás platí pozvanie dnes do Zichyho paláca na 20-tu hodinu. Ďakujem pekne a prajem krásny zvyšok dňa.
	(koniec)


