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

Vítam vás na 15. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

dnes máme posledný deň fašiangov, takže posledný deň veselosti, zábavy a a roztopaše. 

Dovoľte, aby som otvoril dnešné zasadnutie, na rokovaní by som rád privítal pána veliteľa 

stanice Mestskej polície Bratislava-Staré Mesto pána Jozefa Hitku, pani riaditeľku Staromestskej 

knižnice pani Kopáčikovú, samozrejme vás všetkých dámy a páni, svoju neúčasť na dnešnom 

rokovaní ospravedlnili zo začiatku rokovania pre pracovné povinnosti pani poslankyňa Veronika 

Remišová.  

Vychádzajúc z prezenčnej listiny a z pohľadu do sály, konštatujem, že zasadnutie je 

uznášaniaschopné. Do programu rokovania miestneho zastupiteľstva dopĺňam bod číslo 3A návrh 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na zmenu článku 91 odsek 1 

písmeno B štatútu hlavného mesta SR Bratislava, Bratislavy, ide  o návrh na zmenu rozpočtu 

v súvislosti s uznesením mestského zastupiteľstva na obmedzenie takzvanej solidarity veľkých 

mestských častí pre malé mestské časti na sumu 1 950 000. Má niekto z poslancov predloženého 

programu doplňujúce návrhy, alebo nejaké ďalšie? Pokiaľ nie, tak ďakujem. Pán poslanec Kollár, 

nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kollár, MHA: 

          Dobrý deň prajem, vážení kolegovia, dovoľte aby som na úvod tak zľahka poprial všetkým, 

ktorí sa zapojili do súťaže na miesta poslaneckých lavíc zákonodarného zboru, aby túto súťaž 

aktívne zvládli a úprimne im chcem už vopred zablahoželať k dosiahnutým výsledkom. Prečo? 

Lebo len silné regióny a sylná regionálna politika vytvára podmienky pre prosperujúci štát a pre 

spokojného občana a čím viac bude ľudí v parlamente z týchto lavíc, tým menej budeme sa 

musieť sťažovať a tým viac budeme mať možnosť rozhodovať v tomto smere. 

          Chcel by som k programu ešte povedať, že na niektorých z komisií, kde bol prítomný aj pán 

starosta, som navrhol, aby podľa vzoru komisie pre životné prostredie bola predložená informácia 

o pripravenosti mestskej časti Staré Mesto na zvládnutie úloh súvisiacich s predsedníctvom 

Slovenska, respektíve Bratislavy v Európskej únii. Prečo to už aj hovorím, pretože v materiále 

číslo 20 sme dostali prehľad taký zaujímavý prehľad všetkých akcií, ktoré sa realizovali za tento 

polrok alebo minulý rok a je tam aj bod 12, ktorý hovorí, že príprava mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto na predsedníctvo Slovenskej republiky v rade EÚ vypracovania analytickej štúdie, 

ktorá nás stála skoro 18 000 Euro. Preto by som bol, je to tu napísané, preto by som bol, nie 

pardon, bolo to znížené na 15 000, to je tiež dobrá čiastka, preto by som bol rád, keby ste pán 

starosta tento materiál nám dali k dispozícii a v rôznom poinformovali, čo všetko budeme robiť 

Staré Mesto v rámci takého dôstojného nástupu, ale hlavne zvládnutia úloh v súvislosti 
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s účinkovaním Bratislavy ako hlavného mesto Európskej únie od 1. polroku do konca roku. 

Veľmi pekne ďakujem. 

Starosta: 

         Prepáčte pán poslanec, to čítate z akého materiálu? 

Poslanec Ing. Kollár, MHA 

         Číslo 20,  15 bod 12. To sú, to sú veci, ktoré hovoria o tom, že... 

Starosta: 

         To je správa o výsledku kontroly verejných obstarávaní... 

 Poslanec Ing. Kollár, MHA 

        Áno, však to som sa... 

Niekto: 

   (nie je rozumieť zo záznamu) Schvaľuje program... 

Poslanec Ing. Kollár, MHA 

         Ale veď to práve dávam v bode rôznom, aby ste informovali o tom... 

Starosta: 

         Bude, samozrejme bude v rôznom budem informovať, ale takéto žiadne verejné 

obstarávania a nič sme žiadnu štúdiu sme neobjednávali, ani nebola vypracovaná. To sa teda  

môžeme spýtať pána hlavného kontrolóra, aby povedal, on jednoducho kontroloval verejné 

obstarávania, ak sa nemýlim a...či? áno a to bolo... 

Niekto: 

  (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

       Jasné, zľahučka, áno. 

Niekto: 

    (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

        Jasné, dobre, ďakujem pekne, samozrejme v bode rôzne bude aj táto informácia, verím tomu, 

že aj vy budete mať návrhy v bode rôzne, to by som nechal otvorené na záver rokovania, pokiaľ 

nie sú nejaké návrhy na doplnenie a zmenu programu, tak dovolím si ukončiť diskusiu a dávam 

hlasovať o programe dnešného rokovania, nech sa páči hlasujte prosím. 

       /Hlasovanie/ 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, konštatujem, že (nie je rozumieť zo záznamu) som povedať, 

ospravedlňujem, hlasujte nech sa  páči, prosím vás, teraz hlasujte. 
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/Hlasovanie/ 

Starosta: 

      Takže za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal a 2 nehlasovali, 

konštatujem, že program bol schválený. 

      Teraz pristúpme k formálnym záležitostiam rokovania, členmi predsedníctva  sú zástupcovia 

starostu pán vicestarosta Boháč a pani vicestarostka Španková. Za návrhovú komisiu odporúčam 

pána poslanca Straku, pána poslanca Holčíka a pani poslankyňu Oráčovú. Do.. ak tak súhlasíte 

s tým, tak dávam hlasovať o tomto návrhu, nech sa páči, hlasujte prosím, tak najskôr sa 

prezentujte. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A teraz hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, takže konštatujem, že boli, návrhová komisia bola zvolená, 18 za, nikto sa 

nezdržal, nikto nebol proti a všetci hlasovali. Za overovať za overovateľov komisie, pardon 

zápisnice odporúčam poslancov pána poslanca Kollára a pána poslanca Osuského. Ak prijímate 

tento návrh, tak dávam hlasovať, nech sa páči, pardon, nech sa páči hlasujte o overovateľoch 

zápisnice, prezentujte sa prosím a hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

      Ďakujem pekne 

Niekto: 

      (nie je rozumieť zo záznamu) však ale ani mne to nebralo. 

Starosta: 

     Nie?  

Niekto: 

      (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

Takže, takže skúsime to teda zrušiť toto hlasovanie a zopakovať? 

Niekto: 

     Áno 

Starosta: 

     Takže poprosím, zopakujme hlasovanie, ruším toto hlasovanie. 
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Zástupkyňa starostu Ing. Jana Španková: 

     Kvôli skúške, kvôli skúške. 

Starosta: 

       Kvôli, kvôli skúške, aby či to proste funguje, aby sme si to proste overili, dobre? Takže 

poprosím, ruším toto hlasovanie ako zmätočné a poprosím nové hlasovanie, nech sa páči 

prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

     Ďakujem a hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

     Martin, hlasujte. 

Zástupkyňa starostu Ing. Jana Španková: 

      Hlasujeme. 

Starosta: 

      Tak, dobre. Ďakujem pekne. 17 hlasov za, konštatujem, že overovateľ, overovatelia zápisnice 

boli schválení. Ďakujem pekne, poprosím návrhovú komisiu, aby zaujala miesto po našej pravici, 

vítam ďalších poslancov a pani poslankyne, ktorí prišli, dovolím si oznámiť, že obed bude 

pripravený o na 12. hodinu, potom po obede si vás dovolím pozvať na pohárik šodó a fánky, pri 

príležitosti konca fašiangov a potom vlastne budeme pokračovať v rokovaní, podľa rokovacieho 

poriadku miestneho zastupiteľstva účinného z 15. novembra, bude o 16. hodine zaradený bod  

vystúpenia občanov v dĺžke trvania maximálne 30 minút. A potom večer si vás dovolím opäť 

pozvať, ak teda príjmete pozvanie na pohár vína do reštaurácie Zichy na Ventúrskej ulici                    

o 19. hodine, prípadne ak skončíme skôr aj skôr.    

      Takže poprosím všetkých poslancov, aby dopĺňanie uznesenia alebo návrhy na ich zmenu 

robili výlučne písomnou formou, poprosím, ďakujem pekne a teraz pristúpime k prerokovaniu 

jednotlivých bodov programu. Ako bod číslo 1 je tu návrh všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie 

o poskytovaní prepravnej služby, poprosím o stručný úvod pána vedúceho sociálneho oddelenia 

pána Ležoviča nech sa páči 

RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho: 

      Ďakujem za slovo pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v krátkosti mi 

dovoľte uviesť nasledujúci materiál návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušenie všeobecne 

záväzného nariadenia o poskytovaní prepravnej služby, v koncom decembra pred Vianocami na 
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základe Bratislavského samosprávneho kraja, sme sa dozvedeli, že mestská časť poskytuje 

prepravnú službu, registrovanú prepravnú službu, podľa zákona o sociálnych službách. Na 

základe toho, že máme registrovanú, alebo teda, že minulé vedenia dalo registrovať túto službu, 

dané VZN , ktoré je, je v rozpore so zákonom. Preto my sme dali aj návrh na výmaz z registra 

poskytovania takejto služby, aj v zhľadom k tomu, že takúto službu u nás a za našu mestskú časť 

má poskytovať Seniorcentrum a má ju aj v registri a tým pádom mestská časť ako taká, nemá 

podľa čoho, nemala dôvod na základe čoho vôbec registrovať tútok službu a hlavne potom, 

nespĺňa dané podmienky, ktoré máte aj v dôvodovej správe konkrétne vypísané v akých bodoch 

vlastne vôbec nespĺňa zákonné normy. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, ja len skonštatujem, že vlastne v procese vyhodnotenia pripomienkového 

konania nebola žiadna pripomienka vznesená k tomuto návrhu a stanovisko miestnej rady je 

odporúča prerokovať miestnemu zastupiteľstvu. Otváram diskusiu, nech sa páči. 

      Ďakujem pekne, konštatujem, že nikto sa neprihlásil, takže diskusiu končím a poprosím 

Návrhovú komisiu o návrh uznesenia k bodu číslo 1. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. : 

      Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, schvaľuje všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto číslo 1/2016, ktorým sa zrušuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto číslo 6/2011 z 13. septembra 

2011 o poskytovaní prepravnej služby s účinnosťou od 1. marca 2016. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme, najskôr sa prezentujte 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

      A hlasujte prosím 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, konštatujem, že zahlasovalo (nie je rozumieť zo záznamu)  poslancov, nikto 

nebol proti, jeden sa zdržal, takže návrh tohto VZN bol schválený. 

      Ďakujem pekne a poďme k bodu číslo 2, je to návrh na zámenu na poskytovanie finančného 

príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Tento zámer má 

vlastne kompenzovať tú službu, ktorá bola v rozpore so zákonom poskytovaná, to znamená 

prepravnú službu, nie pardon prepravnú nie prepravnú službu, ale dopravu pre obyvateľov 

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/11313/-/iframe
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mestskej časti, poprosím opäť pána vedúceho oddelenia sociálnych vecí pána Ležoviča  o úvodné 

slovo. 

RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho:  

       Ďakujem za slovo pán starosta,  pán starosta už viac menej povedal pointu tohto materiálu, 

vzhľadom k tomu, že sme zrušili, alebo teda sa zrušila tátok možnosť pre občanov rozvozu 

obyvateľov k lekárom do zdravotníckych zariadení, mestská časť má záujem nejakou inou formou 

a teda hľadala spôsob akoby mohla nejakou formou poskytovať nejaké výhody obyvateľom 

Starého Mesta, čo sa týka návštev zdravotníckych zariadení a sme pripravili vlastne zámer 

poskytovania finančných, finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov Starého Mesta. Je to 

materiál , ktorý vlastne je určujúci v tom, že aby ste sa vyjadrili, že či pokračovať, alebo či ísť 

takýmto smerom a či máme hľadať nejaké riešenia a teda dospieť k nejakému záveru, alebo 

vlastne nechceme ako mestská časť nechceme nejakým spôsobom ďalej poskytovať nejaké 

možnosti, teda príspevku v tomto prípade. Ďakujem. 

Starosta:  

       Ďakujem pekne, otváram diskusiu, nech sa páči, k bodu tomuto návrhu, zámeru. Pán poslanec 

Muránsky, nech sa páči. 

Poslanec Viktor Muránsky: 

       Ja mám k tomu len jednu malú výhradu a to, že výber poskytovateľa by nemal prebiehať 

prieskumom trhu, ale verejnou súťažou, aby sa mohli zabezpe teda zapojiť viaceré subjekty a aby 

to bolo úplne transparentné. To je len malý technický (nie je rozumieť zo záznamu). 

Starosta:  

      Tak, možno na vysvetlenie, že ten prieskum trhu, to je jedna z foriem verejného obstarávania 

s tým, že ako bolo povedané vlastne na miestnej rade a myslím, že aj na komisii to hovoril pán 

vedúci, že je vytypovaných asi 20 spoločností, ktoré budú oslovené, to znamená, že ten, ten 

priestor tam bude dosť široký, pochopiteľne keď, keď ide o zámer, to znamená, že budú tomu 

samozrejme nasledovať ďalšie pravidlá, pán vedúci povie viacej. 

RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho: 

      Ja k tomu môžem, ten výber samozrejme sú tri možnosti, buď to bude ako sme my dali ten 

návrh, že prieskum trhu, potom môže byť teda súťaž a môže byť aj ako pán Muránsky tiež 

navrhoval, že vlastne slobodný výber obyvateľa, to je tiež ďalšia možnosť ako my môžeme 

nachystať a potom vlastne pripravíme daný materiál, teda dané zásady. Je to na vás, aby ste si ako 

poslanci určili, ktorým spôsobom chcete ísť, keď dáte uznesenie, že chcete ísť nejakým 

spôsobom, nám není problém nachystať materiál takýmto spôsobom. Jedná sa o to, že prečo sme 

my nedávali súťaž, že vám iba zopár spoločností  vymenujem, ktoré sú vlastne majú registrovanú 

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/29622/-/iframe
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že taxislužba, je to cestovná kancelária Ruefa napríklad, Česmad, Doprastav, Volkswagen 

finančné služby, Hydrotour, Skládky a odpady, Kvant, (nie je rozumieť zo záznamu) ide o to, že 

zasa takéto spoločnosti alebo majú registrované takéto služby a môže sa stať, že by sa mohli 

prihlásiť, vieme ako to niekedy býva so súťažami, že sa prihlásia firmy, ktoré to majú síce 

zapísané v živnosti, ale to neposkytujú a vyhrajú  potom to subdodávateľsky to zasa nejako 

poskytujú, preto my sme dali iba tento konkrétny návrh, ale keď poviete súťaž, není problém, dá 

sa to súťažou, len o tom to je. Vďaka. 

Starosta:  

      Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, nech sa páči. 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

      Ďakujem pekne pán starosta, Mário Ležovič nám na komisii vysvetlil aj dá sa povedať 

ekonomickú stránku tej veci, že to bude znamenať zrušenie tejto zmluvy, alebo tohto uznesenia, 

ekonomickú (nie je rozumieť zo záznamu), ja sa len pýtam, to je minulej ére, realizovalo sa toto 

našim vozidlom, našim šoférom a našim benzínom. Samozrejme, to spôsobovalo náklady, pýtam 

sa teraz, keď prejdeme na inú metódu, v čom bude ušetrenie, teda respektíve nosnú časť tých 

nákladov, iste okrem benzínu asi tvoril mzda šoféra, ktorý to vykonával, to znamená, že ak, aká 

bude úspora, ak šofér, auto zostanú v hájemstve Starého Mesta, taktiež bude mať asi plat a tak 

ďalej a tak ďalej, ale prosím to nechcem riešiť, ešte jednu vec chcem k tomu povedať, či to máme 

tento plán, ktorýkoľvek si vyberieme, rozpočtovo krytý definitívnou sumou, alebo to bude ako 

u lekára, že 20. v mesiaci vyčerpáme limit a prestaneme voziť, alebo vyčerpáme limit globálne 

v októbri a prestaneme voziť, to znamená, že či máme rozpočtové krytie na túto službu občanom. 

Ďakujem. 

Starosta: 

      Pán vedúci. 

RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho: 

       Ďakujem, čo sa týka nákladov na tú službu, ja som aj hovorila aj na komisii sociálnej, tak 

jedná sa o zefektívnenie danej služby, to, pokiaľ mám informácie, auto by sa malo predať a čo sa 

týka zamestnanca, ktorý poskytoval, to skôr vám bude vedieť povedať pán prednosta, čo a aké sú 

zámery s týmto zamestnancom. To vám aj neviem povedať, to nie je ani moja kompetencia, aby 

som sa k tomu vyjadroval a čo sa týka toho rozpočtu, v súčasnosti, vzhľadom k tomu, že nemáme 

ani žiadne zásady ani není žiadny koncept, že či vôbec áno, momen v súčasnej dobe to neni 

rozpočtovo kryté, ale my vieme napočítať a vieme následne potom dať do rozpočtu následnú 

kapitolu, čiastku, ktorá by vedela pokryť túto danú službu. V dôvodovej správe sú aj spravené dve 
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analýzy, tam maximálne teda, kde by bola maximálna úspora a tá menšia, to sú tie maximálne 

odhady, ktoré vieme, že asi by nemali prekročiť danú čiastku. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár faktická poznámka  

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Ja predkladám do pľacu návrh, viem, že nebude podporený, ale poviem ho. Najideálnejšie 

riešenie a najúspornejšie by bolo to, keby mali občania možnosť využívať samostatne služby 

taxíkov, s tým, že by sa vypracovali smernice, akoby sa im tieto služby preplácali, napríklad, ja 

len poviem, moja mama 90 rokov, potrebuje ísť k doktorovi, objedná sa, doktor jej dal potvrdenie, 

že tam bola a predloží dvojeurový účet za preplatenie. Bolo by to najlacnejšie, najefektívnejšie 

a podľa určitých smerníc, ktoré by boli vpracované, by mali ľudia nárok, s tým, že by sme to 

po prvom roku zhodnotili a prostriedky alebo badžet by sme stanovili na ďalší rok vo väzbe na 

čerpanie. Ja viem, že to neprijmete, ale aj tak som to povedal. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ale o tom je ten návrh. 

RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho: 

      O tom je ten návrh, to je, vy si môžete, teraz sa o tom bavíme, to je ten návrh, že takouto 

formou, to je možnosť, to je tá ďalšia možnosť, ktorú si môžete zvoliť. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Keď som to ja povedal, tak sa to nepríjme. 

Starosta: 

      Nie, nie, nie... 

RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho: 

      Ale prečo, my... 

Niekto: 

      ( nie je rozumieť zo záznamu ) 

Starosta: 

      Pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

       Ďakujem pekne, všetky tieto tri návrhy sú fajn, najrýchlejší by bol ten, že by si každý vyberal 

svoje ( nie je rozumieť zo záznamu), z toho by sa vybrali zásady a v apríli to môžeme spustiť, po 

zastupiteľstve, koncom marca alebo v apríli. Ja sa bojím jedného, že keď budeme robiť to 

výberové konanie klasické, moja otázka je o koľko sa nám to predĺži, aký rozdiel časový by bol 

medzi výberovým konaním a tou, tým ponukovým systémom o koľko by sme skrátili čas podľa 

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/13899/-/iframe
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toho, je to dôležité a moja predstava je, aby sme to spustili čím skôr. Takže tam treba zvážiť ten 

časový faktor, ako buďme realisti, kto to bude chcieť oklamať systém, oklame systém, oni si 

nájdu, keď vypracujeme do detailov a myslím si, že sociálnej komisii tento materiál budeme mať, 

si ho vyhandrkujeme a vyhádame, aby tam viacero rodinné, zdravotnícke, vieme ako sa to dá 

ošetriť, aby sa to nezneužívalo, naozaj sa nájdu jeden, dvaja, ale nemôže kôli jedenému, dvom 

ľudom zabrzdiť niečo a posunúť to o pol roka, moja otázka je, aký rozdiel by bol, keby sme, je mi 

jasné, že keby sa vyberal samostatný taxík, každý (nie je rozumieť zo záznamu) to je 

najrýchlejšie, ale z tých dvoch ďalších elektronická, alebo tou ponukovou, aký je rozdiel časový 

a koľko máme vybratých tých firiem na, do ponukového systému. Ďakujem. 

Starosta: 

       Pán vedúci, nech sa páči. 

RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho: 

      Ďakujem, ja mám taký zoznam, vlastne z oddelenia verejného obstarávania, kde máme vlastne 

vybraných, tých ktorí majú registrovanú tú taxislužbu, samozrejme, že kebyže to robíme tou 

ponukou, tak samozrejme, takéto spoločnosti by sme vynechali, takže z toho nám tam ostane aj 

nejakých 30 možno minimálne spoločností, ktoré by sme vedeli osloviť. To oslovenie, keď sa 

schváli, alebo keby sa schválilo tento zámer, už teraz oslovením, tak môžeme začať zajtrajším 

dňom a tam týždeň môžeme dať, to môže byť do konca mesiaca. Čo sa týka verejného 

obstarávania elektronickou súťažou, ja nemám, nie som na tomto oddelení, neviem ako dlho 

trvajú tieto procesy, takže k tomu sa ja vám neviem vyjadriť, takže možno pán starosta, alebo pán 

prednosta, ako dlho trvá. 

Starosta: 

      Cez ten elektronický kontraktačný systém, cez to EKS trhovisko to trvá nejako, nejak dva 

týždne hej, to znamená, je tam nejaká karanténa, ten proces celý asi dá sa spraviť za dva týždne. 

Pán poslanec Dostál, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

       Ďakujem, no ja som sa chcel spýtať hlavne, že v čom je problém s tým voľným výberom 

samotným klientom, alebo zákazníkom, keď ten príspevok, ktorý mi tam budeme dávať, ak tomu 

dobre rozumiem, bude fixný, tak, aj by to rozšírilo ten výber, lebo kto máte skúsenosti 

s testovaním taxislužbami, tak niekedy je problém zohnať zrovna tú konkrétnu taxislužbu, tak 

keby sa to ponechalo úplne na voľno, alebo prípadne by sa tie taxislužby zaregistrovali 

a zaregistrovalo by sa ich 20, že sú ochotní toto robiť a my by sme im to preplácali, tak nevidím 

dôvod, prečo máme vyberať jednu jedinú aby, aby túto službu poskytovala, tým pádom aj ten 

výber bude väčší pre obyvateľov aj, aj, aj to bude jednoduchšie ani nebudeme musieť 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwji_9Hp0fTKAhXpJJoKHSwoDWsQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.eks.sk%2F&usg=AFQjCNE8MCjvTP7BFhkQ1Yqu5O0P--_sMg&bvm=bv.114195076,d.bGs
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obstarávať, vymýšľať si nejaké kritériá. Nerozumiem teraz, že aké sú potencionálne nevýhody, 

alebo prečo, prečo neuvažujeme týmto smerom, ale uvažujeme o tom, že vyberieme jedného 

konkrétneho dodávateľa tejto služby. 

Starosta: 

      Pán poslanec Kollár, faktická poznámka na pána Dostála. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

         (nie je rozumieť zo záznamu) zastupiteľstvo a dávam návrh aby bol voľný výber... 

Starosta: 

       Pardon, vo faktickej poznámke nemôžete dávať návrh, sa musíte prihlásiť, poprosím pána 

Ležoviča, aby... 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

      Moment, tak sa prihlásim, dobre? 

Starosta: 

       Áno, ale najskôr bude reagovať pán poslanec Ležovič na pána poslanca Dostála, nech sa páči. 

RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho: 

      My sme preto uvažovali, alebo preto bol iba taký návrh, že vybrať nejakú jednu konkrétnu, 

lebo sme uvažovali nad tým, že by sa dokázala stlačiť ešte nejaká cena, tej jazdy, my sme 

vychádzali z ceny, ktorá, z jednej taxislužby, ktorá má stanovenú fixnú cenu a podľa toho by sme 

vlastne vedeli kvázi nastaviť nejaký parameter, aby sa vlastne súťažou ponúkla nižšia suma, aká 

je tá za cenu jazdy a tým pádom vlastne aj príspevok potom toho obyvateľa by bol nižší.  

Starosta: 

      Áno, je pravda, že ten vlastne ten... 

 RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho: 

      Ale pôvodný výber je lepší samozrejme. 

Starosta: 

       Ten príspevok mestskej časti je fixný, to znamená, že ten by sa nemenil, ale ide vlastne o tú 

zložku tej ceny, ktorú platí samotný ten staromešťan, občan. 

Niekto: 

      (nie je rozumieť zo záznamu)        

Starosta: 

       Ako možno to je v poriadku, ale ide o to, že tu bola snaha, že pri väčšom objeme je možné tú 

cenu znížiť, samozrejme najjednoduchšie je to, nechať tú voľbu na nich, myslím si že,  že jednak 

aj na základe vlastných skúsenosti si môžu vybrať, vybrať konkrétneho taxikára, ktorý, ktorý je 

pre nich spoľahlivý , ktorý im vyhovuje, je to na vás , akým spôsobom, akože je, toto bol návrh 
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vlastne, že za, za úrad takýto spôsob, lebo sa nám zdalo, že naozaj vieme tam, vedeli by sme tam 

pri tom, pri tej súťaži, pri tom prieskume trhu, vlastne pri tom výbere, myslím, že by nemal byť 

vybraný jeden určite, ale mal by byť vybraný aspoň traja alebo piati, lebo jedna taxislužba 

nepredpokladám, že by dokázala obslúžiť celé Staré Mesto, v tom istom čase napríklad, to 

znamená, že určite by bolo vhodné, aby to bolo viac, tých partnerov. Pán poslanec Bučko faktická 

poznámka, nech sa páči. 

Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko: 

       Ďakujem pekne, nemyslím si, že je šťastné teraz sa o tom tak dopodrobna zaoberať, pretože 

vidíme, že je tu množstvo návrhov, tiež tá taxislužba, už tam sú, tam je niekoľko by som povedal 

návrhov, k,  z ktorých by sa mohlo vyberať, preto si myslím, že by sme to mali nechať akoby do 

odbornej komisie sociálnej, nech tam sa o tom porozpráva, nech sa pripraví už konkrétny nejaký 

návrh a nech potom o tom vieme hlasovať, lebo takto môžeme my každý z nás povedať si svoju 

predstavu a stále neprídeme k tomu, čo máme. 

Starosta: 

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

Poslankyňa RNDr. Marta Černá: 

       Ďakujem za slovo, mám bohaté skúsenosti s taxíkmi, pretože nimi chodím a moja jediná 

podmienka je že, neberiem honoráre, ale musia ma dopraviť a odpraviť domov, upozorňujem na 

jednu vec, ktorá sa nás môže nemilo dotknúť a to je, že keď vás vezie taxikár na kvázi náklady 

niekoho iného, tak tomu, kto ten taxík zavolal, nerobí problém mu pri.. pripísať aj to, čo si povie, 

to znamená poriadne kilometre navyše a podobné veci. Na toto upozorňujem, lebo bohužiaľ, 

zastávam sa spotrebiteľov zastávam sa obyčajných ľudí mimo Matovičov, ale aj to je dosť 

potvora občas, lebo ľuďom netečie krv z cudzieho, takže na toto upozorňujem, takže keď to idete 

robiť, myslite na to a voľajak to urobte. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pani poslankyňa Ležovičová faktická poznámka. 

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

       Ďakujem, prosím vás kolegovia, mne to je jedno, ktorú z tých troch foriem vyberieme, ale 

jednu vyberme, nech sa to môže začať, kritéria rozpracovávať, my tu neurčujeme kritéria, kritéria 

dopracuje sociálna komisia a môžem vám povedať, že dobre sa s nimi zahráme, ale rozhodnime 

sa, aby mohol proces začať, lebo to je potom o mesiacoch a tí ľudia sa na tú službu pýtajú, treba 

im výjsť v ústrety, takže, mne to jedno, ktorú z tých troch foriem, ja sa prikláňam za tú 

najrýchlejšiu, ktorú najskôr môžeme dostať dať do obehu, ale pre niečo sa dnes rozhodnime, 

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/28430/-/iframe
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ďalšie zastupiteľstvo bude o tom, že budeme schvaľovať kritéria, takže to už môžeme potom 

prípadne dopracovať, ale rozhodnime sa. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

      Je to zaujímavé, čo pani Černá hovorí a pri tom je to úplne jednoduché z hľadiska kontroly, 

keď moja mama býva na Justičnej a dá sa odviezť na Antolskú , tak žiaden taxikár jej nemôže 

napísať 40km, ale približne 3 alebo 3,5. A výhoda taxíka je to, že ten tam nemusí čakať, objedná 

si druhý taxík naspäť za 3km, páni kolegovia, otestujem vám, otestujem vás, dal som vám návrh, 

ako návrh na uznesenie. 

Starosta: 

        Nedali ste ešte. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Prosím? 

Starosta: 

      Ešte ste nedali. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Už som ho poslal, písomne. 

Starosta: 

       Dobre. Pán poslanec Dostál faktická, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

       No, my tu vlastne musíme nejako rozhodnúť, lebo nemôžme iba povedať, že berieme na 

vedomie, my schvaľujeme ten zámer a prvý bod toho zámeru hovorí, že miestny úrad vyberie na 

základe prieskumu trhu odborne spôsobilého dopravcu, čiže ak schválime tento zámer, tak aj 

rozhodneme o to, o tej forme výberu, že to bude prieskum trhu, nebude to klasické verejné 

obstarávanie, teda nejakým elektronickým trhoviskom a nebude to ani, ani voľný výber 

poskytovateľa služby samotným, samotným zákazníkom, čiže, podľa mňa tiež by sme mali o tom 

teraz rozhodnúť a ešte k tomu, čo hovorila pani poslankyňa Černá, tak nemyslím si, že by toto 

priamo hrozilo, lebo keď náš príspevok je fixný 2,50, tak keď ten zákazník si nechá napísať 

navyše kilometre, tak ich navyše zaplatí a kto chce robiť, no nech to robí. 

Starosta: 

      Jasné, ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Holčík faktická poznámka. 

 

 

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/24809/-/iframe
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Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

       Ďakujem pekne, pán kolega Dostál teraz povedal , to čo som sa chcel prihlásiť, že tá suma 

bude fixná, čiže vôbec nie je dôležité, koľko kilometrov bude napísané, ale okrem toho mi je 

jedna záhada, ak je niekto taký imobilný, že musí ísť k doktorke, teda taxíkom, objedná si taxík, 

nazad si objedná taxík, bude mať dve potvrdenky a objedná si tretí taxík, aby tie potvrdenky 

priniesol sem? Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, diskusný príspevok. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Pani kolegovia, mohli by sme postúpiť o krok ďalej, pretože som návrh, návrh uznesenia, 

otestujem vás, ktorý znie, že by to bol voľný výklad. 

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Prečo by som vás urážal? 

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu)  otestujem si vás. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

      No však vy nikdy neschvaľujete, tak uvidím, prečo by som to nemohol ľahučko predložiť. Je 

to tam, samozrejme ide o to, aby bol voľný výber, na základe stanovených kritérií, tých občanov, 

pre využívanie tejto služby. Toto je môj návrh uznesenia. 

Niekto: 

  (nie je rozumieť zo záznamu)   

Starosta: 

      Dobre, poprosím pán poslanec čitateľne a písomne, pán poslanec Domorák faktická 

poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Miloš Domorák: 

Ďakujem pekne, ja len chcem povedať kolegovi Kollárovi, nech si pozrie podrobne, normálne 

materiál do zastupiteľstva, keby si ho naštudoval, tak tu takto s prepáčením nešaškuje. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem, pán poslanec Holčík faktická poznámka. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

Ja som ju už povedal. 

 

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/28535/-/iframe
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Starosta: 

Aha, ďakujem pekne. Takže, ak nie sú ďalšie diskusné príspevky, pani poslankyňa, tak teraz 

neviem kto... asi faktická na koho? No nie, na toho posledného, to bol pán poslanec Kollár, na 

pána Kollára, nech sa páči. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

Ja chcem poprosiť, kolegov poslancov, poslankyne v rámci Návrhovej komisie a hlavne pána 

Kollára, keby ste mohli predkladať Vaše návrhy uznesení v čitateľnej podobe, lebo naozaj to tu 

lúštime a nedá sa to prečítať, dobre ? Čiže, aj keď sa ponáhľate, skúste to prosím písať čitateľne. 

Ďakujeme. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

     No, ja sa stotožňujem s tým, že by to malo byť slobodným výberom, čiže obsahovo sa 

stotožňujem s tým, čo pravdepodobne navrhne pán poslanec Kollár, len si nie som celkom istý, že 

či to bude v dostatočne čitateľnej forme, aby som to vedel, vedel podporiť. Ja len chcem 

navrhnúť, aby, aby sme o tomto hlasovali nejako oddelene, že akou formou sa to má a teda 

neviem, že či, či bude stačiť zapracovanie toho jedného návrhu, lebo ten materiál je nejaký 

komplexný, hovorí o nejakých kritériách a teda ak sa zmení táto jedna vec, že či nebude potom 

potrebné zmeniť celý materiál, teda chcem sa spýtať, či by nebolo rozumnejšie, aby sme si nejako 

otestovali, že ktorú z tých volieb zastupiteľstvo preferuje a ak preferuje slobodný výber, tak 

potom by sme možno mohli urobiť prestávku alebo prejsť na iný bod a tento materiál upraviť do 

takej formy, aby zodpovedal tej vôli zastupiteľstva, ak je zastupiteľstvo za to, aby si zákazník sám 

vyberal taxík, aby nebol, nebol prieskum trhu, lebo, lebo nemyslím si, že ak schválime jeden bod, 

tak automaticky tým pozmeníme, pozmeníme celý ten návrh zámeru. 

Starosta: 

Pán poslanec, pán Ležovič, nech sa páči. 

RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho: 

     Ďakujem, keď dáte uznesenie, akou cestou ísť, teda schválite ten výber, tak tam nevidím 

problém prečo nezmeniť, sa bude musieť zmeniť celý materiál, my ho podľa toho aj zmeníme 

a bude, vlastne tie nové zásady budú podľa toho nového výberu, toto je koncipované a keď dáte 

uznesenie a teda to prejde zastupiteľstvom, že voľný výber a na základe toho upraviť a pripraviť 

materiál do zastupiteľstva. Myslím si, že to je dostatočné aj pre nás, aby sme aj podľa toho znova 

robili ako  znova teraz niečo schválite a potom my ideme zasa niečo rýchle zmeniť a budem vám 

znova niečo predkladať. 

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/11313/-/iframe
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Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál. 

RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho: 

A zásady budú samostatne. 

Starosta: 

Faktická poznámka. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

No, návrh uznesenia je, že schvaľuje návrh zámeru. V návrhu zámeru je v prvom bode, že sa 

vyberá prieskumom trhu, v bode, v ďalších bodoch znie, že cena bude mať nejakú dôležitosť na 

úrovni 25% z ponuky uchádzačov o určeného dopravcu a tak ďalej, čiže to sú všetko veci, ktoré 

sa týkajú toho výberu prostredníctvom prieskumu trhu, ak schválime, že bude slobodný výber, tak 

ako to navrhuje pán poslanec Kollár, tak potom celý tento zámer akoby dávame nabok a nič 

z neho sa nepoužije?  

RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho: 

Časti sa použijú. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

Ale čo z neho sa použije a čo z neho sa nepoužije? 

Starosta: 

My sme sa, vlastne tých prvých 7 bodov by sa malo zrušiť, lebo tie sa týkajú vlastne toho 

procesu výberu. 

Niekto: 

       (Nie je rozumieť so záznamu) 

RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho: 

Dobre, pripravíme vám náhradu, jasné. Dobre, je mi to. 

Starosta: 

Dobre, pán poslanec Muránsky, nech sa páči. 

Poslanec Viktor Muránsky: 

No ja som chcel len to isté vlastne čo pán kolega Dostál, že aj v bode 12 je (nie je rozumieť zo 

záznamu), takže aj to by padalo, takže aj tak treba ten materiál znova vypracovať. 

Starosta: 

Dobre. 

Poslanec Viktor Muránsky: 

To je len technické riešenie. 
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Starosta: 

      Znamená to, že akože je tu vôľa, že neviem dáme o tom hlasovať, či súhlasíte s tým, aby to 

bol vlastne ten, ten voľný výber. Hej? Áno? No dobre, takže  potreboval by som nejaký návrh, ten 

je? Takže pani poslankyňa Černá faktická poznámka nech sa páči. 

Poslankyňa RNDr. Marta Černá: 

Mestský, šéf Mestskej polície mal veľmi rozumný návrh, ale on ho nemôže dať, lebo není 

poslanec, aby proste každý si mohol zobrať taxík za koľko chce, preplatí sa mu 5 Eur 

v odôvodnených prípadoch a hotovo. 

Starosta: 

Jasné, ďakujem pekne, vďaka, to znamená, že dovoľujem si ukončiť diskusiu a poprosím teraz 

Návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

Ďakujem, teraz prečítam návrh uznesenia od pána kolegu Kollára: voľný výber občanov na 

poskytovanie príspevku na dopravu pri určených kritériách. 

Niekto 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

      Dobre, dobre, ak dovolíte, ak dovolíte, pardon, pardon, pardon, pani poslanci, dámy , dovolím 

si prerušiť rokovanie  o tomto bode, s tým , že pokračujeme s ďalším bodom číslo 3 a poprosím 

pána vedúceho, aby pripravil upravený návrh uznesenia, ktorý, ktorý umožní tento voľný výber, 

áno? A ešte sa k tomu vrátime na tomto zastupiteľstve. Takže prerušujem bod číslo 2 

a pokračujeme bodom číslo 3, je to návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016, 

poprosím pána vedúceho finančného oddelenia pána Papána o krátky, úvodný vstup k tomuto 

bodu. 

Ing. Júlis Papán, vedúci oddelenia finančného : 

      Pán starosta, ďakujem za slovo, vážené poslankyne, vážení poslanci, finančné oddelenie 

predkladá prvú zmenu rozpočtu v tomto roku, týka sa to tiež plánu použitia mimorozpočtových 

fondov mestskej časti. Táto zmena rozpočtu bola prerokovaná na finančno-majetkovej komisii, 

ktorá odporučila tento materiál do miestnej rady, miestna rada ho prerokovala, schválila 

a odporučila ho ďalej do Miestneho zastupiteľstva, táto zmena sa týka bežného rozpočtu, takisto 

aj zmeny kapitálového rozpočtu, navyšujeme bežný rozpočet o 45 tisíc a zdvíhame ho na 

18 385 874 Euro, bežný rozpočet výdavky zdvíhame o 208 800 Euro na 18 549 674 Euro, ďalej 

kapitálový rozpočet výdavky zdvíhame o plus 313 900 Euro. Všetky tieto zmeny, ktoré sú, sú 

podrobne rozpísané v dôvodovej správe, takže ja už len zhrniem a poviem vám bilanciu rozpočtu 
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po navrhovanej zmene. Pri príjme bežného rozpočtu 18 385 874 Euro, výdavky  bežného rozpočtu  

18 549 674 Euro, príjmy kapitálového rozpočtu 481 405 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 

2 248 305 Eur, máme tu finančné operácie, ktoré vykrývajú kapitálový rozpočet a zhrniem a na 

záver poviem, že výsledok hospodárenia mestskej časti na konci bude 29 000 Euro plus. Takže 

toľko k materiálu prvej zmene rozpočtu, ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, ja otváram diskusie o bode číslo 3, nech sa páči, pani poslankyňa Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

       Ďakujem, no aj keď ja nie som veľký zástanca hneď po prvom schválení rozpočtu robiť prvú 

zmenu rozpočtu, napriek tomu, tento návrh rozpočtu, teda túto prvú zmenu celkom vítam a teda 

nedovolím si odpustiť jednu malú poznámku, že tou, čo som navrhovala v decembri ako 

pozmeňujúci návrh na tú finálnu zmenu rozpočtu, sú v podstate niektoré položky, ktoré sa tu dnes 

objavujú, takže, keď, ale vtedy som nebola podporená zastupiteľstvom, tak teda, dúfam, že to 

nemusím brať nejako osobne, že za to, že som to navrhovala ja, takže túto zmenu vítam 

a podporujem túto, tento prvý návrh rozpočtu. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, ďalej do diskusie sa nehlási nikto, ďakujem pekne, takže končím diskusiu, 

neviem pán Papán na záver chcete k tomu povedať niečo ešte ? 

Ing. Júlis Papán, vedúci oddelenia finančného: 

       Nie, ďakujem, ja som už všetko povedal. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, takže končím diskusiu a poprosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

       Ďakujem, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schvaľuje: 

 za 1. , prvú zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2016, tak ako máte v materiáloch pred 

vami 

 za 2. , prvú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2016, tak, ako je predložená 

 za 3. , zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 

rok 2016, tak ako máte predložené  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, za návrh uznesenia, prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 
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/Hlasovanie/ 

Starosta: 

  Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 24 poslancov, nikto nebol proti, jednomyseľne 

bol návrh schválený. Poďme teraz k bodu číslo 3A, je to vlastne návrh na zmenu, na zmenu 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, máte tu k návrhu uznesenia, v ktorom, v ktorom sa 

mení, mení, alebo sa stanovuje ten limit, je to v súlade s decembrovým uznesením mestského 

zastupiteľstva, ako iste viete my sme schvaľovali, alebo vy ste schvaľovali minulý rok uznesenie 

vo vzťahu k solidarite na zníženie na 1,5 %, na mestskom zastupiteľstve tento návrh nebol 

predložený v tejto podobe, respektíve bol predložený a schválený kompromisný návrh na 

obmedzenie tej výšky solidarity celkovej pre 7 malých mestských častí vo výške 1 950 000 Eur. 

V záujme toho, aby mohlo to byť nejakým spôsobom sprocesované ešte tento rok, tak sme sa 

vlastne starostovia mestských častí dohodli, že takýmto spôsobom schválime, alebo teda 

navrhneme miestnym zastupiteľstvám návrh uznesenia, ktorým, ktorým, miestne zastupiteľstvá 

odporúčajú mestskému zastupiteľstvu túto zmenu Šatútu. V tej slušnosti asi všetko, takže otváram 

diskusiu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pokiaľ teda, nie je záujem diskutovať, tak  dovolím si 

ukončiť diskusiu a... pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

      Áno, veď o tom hovoríme. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) nikto nemá žiaden návrh? (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

       Hovorili sme o tom v lani na jednom z posledných zastupiteľstiev, myslím, že v novembri 

a princíp je teraz taký, že je tam stanovená výška 3 % z rozpočtu 4 veľkých mestských častí pre, 

pre 7 malých mestských častí. Toto je návrh, aby to nebolo percentuálne, ale aby to bolo 

obmedzené hornou hranicou 1 950 000. 

Poslanec Miroslav Kollár, MHA: 

      A to je 3%. 

Starosta: 

      Nie, to je zhruba 2,47, ale toto bol návrh, ktorý bol schválený na mestskom zastupiteľstve, kde 

myslím, že starosta Petržalky pán mestský poslanec pán Bajan navrhol toto riešenie, bolo to 

schválené Mestským zastupiteľstvom a aby to uznesenie bolo vykonateľné, tak je potrebná zmena 

Štatútu, a na zmenu Štatútu je potrebné uznesenia, uznesenia alebo stanoviská mestských častí, to 
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znamená, že preto o tom teraz hovoríme a o tom budú hovoriť aj poslanci ostatných miestnych 

zastupiteľstiev, že to uznesenie, ktoré bolo schvaľované na mieste, pri schvaľovaní rozpočtu na 

tento rok, tak nie je vykonateľné bez zmeny Štatútu.  

      V Štatúte je toto obmedzenie 3%. Momentálne by tie 3% predstavovali asi 2,4 milióny Eur , 

tuto je to vlastne znižované na 1 950 000, ak by to, ak to bude schválené mestská časť Staré-

Mesto by z toho mala, by sa vlastne jej príjmy mali zvýšiť oproti minulému roku o 78 000 Eur. To 

je vlastne, ten, ten rozdiel o ktorý sa to vlastne níži. Náš celkový podiel je zhruba 400 tisíc, ktoré 

my, z nášho rozpočtu idú nie našim rozhodnutím, ale rozhodnutím mestského zastupiteľstva idú 7 

malým mestským častiam. Pani poslankyňa, pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Áno, veľmi pekne ďakujem. Ja sa chcem vrátiť, k diskusií, ktorá už prebehla, my sme 

jednoznačne odmietli, aby Staré Mesto bolo solidárne, pretože Staré Mesto je diskriminujúce. 

Nielen Staré, ale aj Petržalka. Diskriminujúce, naopak Staré Mesto by malo dostávať príspevok 

a nie ešte dávať príspevky mestským malým častiam. Som veľmi prekvapený, že zrazu taký veľký 

obrat nastal a keď sa to  dá do Štatútu a musíme si aj pamätať prečo vlastne boli solidarizujúce tie 

väčšie časti tým menším, pretože bola globálna hospodárska kríza a bol to ako príspevok, bol to 

ako príspevok, ktorý mal byť na jeden rok a z toho príspevku sa stal nástroj, nástroj podpory, 

podpory týmto mestským častiam.  

       Jednoducho s takým niečím nemožno súhlasiť a pozrite si odvod, alebo prerozdeľovanie , 

prerozdeľovanie daní z príjmu fyzických osôb, pre mesto je 68% a pre mestské časti 32%. 

Nemohlo by mesto prispievať týmto malým mestským častiam na vopred stanovené programy, 

ktoré by oni predložili? V žiadnom prípade ja takýto návrh nemôžem podporiť, pretože vytvára 

následne znovu diskriminujúci týchto, diskrimináciu týchto väčších častí a dnes už sú v obrovskej 

výhode tieto menšie časti oproti Petržalke a Starému Mestu. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem, pán poslanec Osuský, faktická poznámka. 

Poslanec Peter Osuský, CSc.: 

       Pán kolega Kollár, nepochybne i keď môžeme hovoriť o tom , že prispievame dlhodobo 

mestským častiam, Váš postoj v danom prípade znamená to, že ak odmietneme tento krok, 

správnym smerom, tak ostáva status quo a ten status quo je o pol milióna pre 4 mestské časti 

horší, ako ste počuli starostu o 78 000 Euro horší, ako to, čo je teraz na stole, to znamená, 

môžeme hrdo stáť na barikádach a platiť ďalej vyššiu sumu, i to sa dá, možno Vám to prinesie 

nejaké hlasy, ale ja sa domnievam, že zdravý rozum káže, krok za krokom tento princíp hobľovať, 

hobľovať a hobľovať. O tomto je prvý krok.  
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Starosta: 

       Ďakujem pekne, ďakujem pekne, veľmi ste to presne pomenovali pán poslanec Borguľa, 

faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Martin Borguľa: 

       Áno, áno pán poslanec Osuský to povedal veľmi presne, my sme v zastupiteľstve 4 poslanci 

za mestskú časť Staré Mesto, samozrejme, že mám veľmi podobný názor ako hovorí pán Kollár, 

že ostatné mestské časti by mali byť solidárne so Starým Mestom, keďže na našom, naše územie 

je turistickým centrom mesta, sídli tu Národná rada, prezident, sídli tu vláda, mnohé štátne 

inštitúcie, čiže ta infraštruktúra Starého Mesta je ďaleko viac zaťažovaná ako ktorákoľvek, 

ktorákoľvek iná, ale jednoducho na to, aby sa takýto návrh presadil v mestskom zastupiteľstve 

nestačia hlasy nás štyroch, ale potrebujeme tých hlasov oveľa viacej a preto v podstate 

považujeme za veľký úspech, že sa nám podarilo dosiahnuť aspoň toto a dúfam, že v ďalšom, 

ďalšom roku to bude zas čosi a zas čosi, až nakoniec zvíťazí zdravý rozum a Staré Mesto bude 

mať, nielen obyvatelia Starého Mesta vyššiu daň z nehnuteľností o 20% , ale aj rozpočet Starého 

Mesta bude vyšší o 20%. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, budete hobľovať a hobľovať, pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

      Ďakujem, toto je presne to, čo povedali pred tým, môžeme schváliť len to, na čo sa už 

vyhádalo mestské zastupiteľstvo a verím, že sa hádali dobre, lebo tých mestských, menších 

mestských častí, alebo tým, ktorým na tom nezáleží, lebo sa ich to netýka, majú viac poslancov, 

čiže toto bol asi kompromis, ktorý teda prešiel, neľúbi sa to ani mne 78 tisíc není taká suma, ktorá 

by ma uspokojila, ale naozaj, keď mi toto neschválime, nedostaneme ani tých 78 a dúfam,  že to 

schvália všetky ostatné mestské časti, lebo tam musí nejaké veľké percento, ktoré to schvália, ale 

stále je tam veľa tých malých, ktorých sa to týka, takže môže sa stať aj, že neprejde ani to, na čom 

sa mestské zastupiteľstvo dohodlo, lebo im sa jedná o peniaze a oni ich dostanú na veno 78 tisíc, 

ale ich sa týka každej z tých 4 častí, takže im to robí viacej, ako nám. Je to kompromis, lepši niečo 

ako nič, ale dúfam, že mestský poslanci naozaj budú budúci rok pokračovať ďalej a aspoň do 

konca volebného obdobia aby zišli na tú, na to číslo, ale v tom zložení mestského zastupiteľstva 

ako sledujem, to bude dosť veľký problém.  

       Takže ja, neľúbi sa mi, ale keďže toto je schválené mestským zastupiteľstvom a pokiaľ to 

neschváli 10 mestských častí, čo je zasa týka sa to len štyroch, to znamená, keď sa neschvália tie 

ostatné, tak neprejde ani toto, tak prosím vás, schváľme to aspoň my, lebo nás sa to týka. 

Ďakujem.  
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Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, druhý diskusný príspevok. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Áno, ja by som len chcel povedať, že vôbec nejde o to,  aby sme hrdo stáli na barikádach 

a prehrávali, ale ide o to, aby sme hrdo zdvihli svoje hlasy a hlavy a upozornili na 

nespravodlivosť v tomto smere, aby sa vytvoril predpoklad na doriešenie tejto situácia a nemôžem 

sa jednoducho stotožniť s týmto návrhom, lebo si myslím, že sa dalo vyrokovať ešte oveľa viac. 

Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, keďže už vlastne  nikto nie je prihlásený do diskusie, tak si dovolím ukončiť 

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

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

       Ďakujem, návrhovej komisii nebolo doručené žiadne (nie je rozumieť zo záznamu) 

uznesenie, preto prosím hlasujte o materiál, tak ako ho máte predložený a to: 

po a., odporúča a po b., žiada starostu mestskej časti doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 23 poslancov, 1 bol proti, nikto sa nezdržal, 

takže návrh bol schválený. Poďme k bodu číslo 4, je to návrh na nájom nebytového priestoru na 

ulici Živnostenská číslo 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa, poprosím pani 

Malinovú, vedúcu referátu majetkového oddelenia majetkového o krátke úvodné slovo, nech sa 

páči. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

       Ďakujem pekne za slovo, vážení poslanci, oddelenie majetkové predkladá návrh na nájom 

nebytového priestoru na ulici Živnostenská číslo 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, ide v podstate o nebytový priestor, ktorý už dlhodobo asi od roku 1994 užíva divadlo 

Nová scéna, tento materiál sa predkladá najmä z dôvodu nanovo upraviť vzájomné práva 

a povinnosti, nie len pokiaľ ide o platobné podmienky, ale oddelenie majetkové zabezpečilo 
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aktuálne zameranie tohto nebytového priestoru, zreálnenie predmetu plochy nájmu a taktiež 

upravilo platobné podmienky, pokiaľ ide o výšku nájmu za, dala sa nová výška nájmu z dôvodu, 

že nájomca doteraz uhrádzal nájom za len do výšky, len vo výške zodpovedajúce platbám 

prenajímateľa do fondu údržby prevádzky a opráv a odmeny za správu.  

       Tá ostatná časť nájomného zostávala v nepeňažnom plnení, v podstate ako podpora šírenia 

kultúry v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Tento materiál sa samozrejme predkladá ja po 

vzájomných, na základe vzájomných rokovaní a konzultácie s divadlom Nová scéna, upravila sa 

výška nájomného tak, aby boli pokryté nie len výdavky mestskej časti ale čo sa týka fondu, ale 

aby bol z toho aj nejaký zisk pre mestskú časť. Úzko súvisí tento materiál aj potom s tým 

nasledujúcim, keďže divadlo Nová scéna sa odpojilo od kúrenia a TERMMING-u, takže upravujú 

sa im aj služby, dochádza tam k dosť veľkému poníženiu zálohovému predpisu za štvrť rok. To je 

asi všetko z mojej strany. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, ja len upresním, že Nová scéna tento priestor neužíva od roku 1994, ale 

oveľa dlhšie, to len od roku 1994 mesto je majiteľom tejto budovy, pretože získalo ho v rámci ako 

súčasť vlastne prevodu bytového fondu, bol to vlastne ako nebytový priestor bytového domu, 

známeho ako Živnodom. Takže je to vlastne posledný priestor, ktorý má mesto a mestská časť 

v správe v tomo dome. Pán poslanec Tziegler, ja otváram diskusiu, pán poslanec Tziegler, nech sa 

páči. 

Poslanec Ing. Tomáš Ziegler: 

      Chcem sa spýtať, spomínali ste tie nepeňažné pojmy a my sme sa na komisii rozprávali o tom, 

teda že bolo to deklarované, teda, že máme dostávať, ale nikdy sme nič reálne nedostali, opravte 

ma potom možno ak sa mýlim a chcem sa práve spýtať, že mne možno práve v tomto návrhu 

absentuje tiež práve také niečo, či nebol záujem sa dohodnúť práve na takejto forme podpory teda   

forme toho peňažného plnenia, lebo my znižujeme, znižujeme ten nájom prakticky o polovicu, 

taktiež sa chcem spýtať, že či bol nejaký konkrétny dôvod na to, že  ten prenájom tretím osobám 

sme znížili z 11 Euro/m2 na mesiac myslím, že na, na 6, že č, či  to bol nejaký konkrétny dôvod, 

myslím, že tam tá kaviareň, kaviareň Olympia, alebo čo, že prečo sme to reálne znižovali a pokiaľ 

sa teda idú nanovo upravovať tie zmluvné vzťahy, teda, že či budeme novo ošetrené aj to, možno 

sa to týka viac toho druhého bodu, že keď (nie je rozumieť zo záznamu) stále do tých technológií, 

čo sa týka kúrenia, máme ošetrené to, že keď to tam raz hypoteticky budú odovzdávať, aj keď 

teda to divadlo tam asi bude veľmi dlho, že teda nemôžu si uplatňovať ten nárok na započítanie 

tých investícii nejakým spôsobom. Ďakujem. 

Starosta: 
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       Poprosím pani Malinová o vysvetlenie. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

      Teraz pokiaľ ide o nepeňažné plnenie, tak  my sme nastavili tie podmienky tak, že to bolo po 

vzájomnej konzultácii, oni v podstate tých 8,3 Eur/m2, ktorý mali reálne teraz platiť v súčasnom 

období, ale je to pokryté, tak ako to je pokryté, tým nepeňažným plnením, majú s tým obrovský 

problém, pretože sú nie finančne zdatní tak, aby to dokázali pokryť. Preto je tam nastavená taká 

suma, aby naozaj mestská časť vedela, že ten nájom štvrťročne bude dostávať. Toto je, toto bolo 

po vzájomných konzultáciách, s tým divadlom Nová scéna. Čo sa týka nepeňažného plnenia, tak 

ja si myslím a bolo myslím aj na tých rokovaniach povedané, že samozrejme stále bude mestská 

časť prezentovaná pri divadelných predstaveniach a to zostáva a len hovorím tie lístky, ktoré sme 

my ako mali dostať, to sme nedostávali mali byť aj nejaké divadelné predstavenia len pre mestskú 

časť, nevieme o tom, že by boli, takže toto je naozaj nastavené tak, aby divadlo Nová scéna bolo 

schopné uhrádzať taký nájom, aký je dohodnutý.  

Starosta: 

       Ja chcem upozorniť, že vlastne nebolo nič znižované, to čo vy hovoríte, že bolo znižované, 

môžete vysvetliť, či bolo znižo, zvyšo, znižované výška prenájmu tretím osobám? Ide o kaviareň 

Olympia. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

       Olympia sa neprenajíma, momentálne sa tam prenajíma len Hydrotour, cestovná kancelária 

Hydrotour. 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

       (nie je rozumieť so záznamu) momentálne využíva divadlo Nová scéna. 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

      Momentálne je stanovená 4 eurá na m2/mesiac, pred tým bolo 8,3 m2/rok. 

Poslanec Ing. Tomáš Ziegler: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

      Áno a to je 6 eur/m2/mesiac. 

Niekto: 
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     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

      6 eur/m2/mesiac, áno. 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

      Takto to bolo stanovené po dohode s divadlom Nová scéna. 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

     Bol tu aj taký návrh, že tú kanceláriu, ktorú užíva, alebo teda na majetkovo-finančnej komisii 

bol taký návrh, že tú kanceláriu vlastne vyčleniť a prenajímať to mestskou časťou, len tam by 

potom muselo dôjsť potom k zameraniu, odčleneniu a znaleckým posudkom k rozdeleniu tohto 

nebytového priestoru. 

Poslanec Ing. Tomáš Ziegler: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

      Neznižuje sa, určite nie. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

      A reálne teraz budeme na tom určite lepšie ako pred tým, pretože, tak ako to bolo stanovené 

doposiaľ, tak mestská časť s tým mala len šarapatu a nezískavala ani to, čo mala. 

Poslanec Ing. Tomáš Ziegler: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

      Neprenajíma sa. 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

      Pán poslanec Bučko, nech sa páči, faktická poznámka. 

Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko: 

      Ďakujem pekne, tu skôr pravdepodobne asi ide o to, od kolegov poslancov, aby sa možno 

vstúpilo do rokovania a vyrokovalo sa čosi, čo by bolo v tom nepeňažnom plnení a to, že by teda 

tá Nová scéna niekedy ten priestor poskytla pre naše záležitosti, ktoré by sme si my dali na nejaké 

kultúrne, alebo na nejaké iné spoločenské vyžitie, no. 
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Starosta: 

     Určite, myslím si, že máme podpísanú s Novou scénou zmluvu, sme podpisovalo vlani 

o mediálnej spolupráci alebo nejakej spolupráci, s tým, že sme uvádzaný ako hlavný, hlavný 

partner spoločne s Ministerstvom kultúry, ako dvaja partneri mestská časť Staré Mesto 

a Ministerstvo kultúry. Pochopiteľne, že na tento rok chceme vyrokovať tiež nejaké podmienky, 

čo sa týka aj nejakých možností predstavení aj možností nejakého vstupu pre staromešťanov. 

     Takže toto všetko samozrejme budeme, budeme riešiť, takže určite môžem vás ubezpečiť, že 

budem vás informovať, ako náhle sa nám podarí tieto veci doriešiť. My sme len potrebovali 

urobiť naozaj, urobil sa nový pasport celej budovy, zamerania, proste aby sme si urobili v tom 

poriadok a rozhodli sme sa, aby to bolo čisté, že toto je zmluva o nájme a je to vlastne čistý nájom 

peňažný, to znamená, že nie sú tam žiadne ďalšie nejaké kvázi bartre, tie finančné, tie budeme 

riešiť osobitnou, osobitným zmluvným vzťahom. Pán poslanec Dostál, diskusný príspevok, nech 

sa páči. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

      Ďakujem, mal by som tri poznámky. Jedna sa týka tých nepeňa, nepeňažných plnení, myslím 

si, že je dobré, že sa to vyčistí a že pôjdeme na peňažné plnenia, tie nepeňažné plnenia sú také 

diskutabilné, z môjho pohľadu ak by nám mali dávať  nejaké lístky, ktoré by potom využívali 

posl... 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

     Svieti? Svieti červená? 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

     Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

     Ďakujem. Pán Dostal svietil a ja sa budem snažiť, aby sa aj kúrilo. Chcem v tejto situácii 

povedať a pripomenúť, že náš boj s TERMMING-om, aby nebola uzatvorená zmluva o bojom 

spravodlivým. Prečítam z tejto dôvodovej správy : spoločnosť TERMMING... 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

 Starosta: 

     Teraz rokujeme o bode číslo 4, takže poprosím hovorme o materiály k bodu číslo 4. 
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Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

     Rokujeme k bodu číslo 4? 

Niekto: 

     Áno. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

     Ďakujem. 

Starosta: 

     Pani poslankyňa Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

     Ďakujem, ja nemám tak pripomienky, rozdelilo sa, očistilo sa, peňažné, nepeňažné plnenie, 

naozaj nech je to vyčistené. Olympia naozaj sa prenajíma, nestihla som zistiť za tie tri dni, čo som 

tam bola, za koľko bol ten prenájom, ale prenajíma sa iným ziaria, čiže keby prišlo k lámaniu 

chleba, môžeme to my prenajať a my byť ty grandi, ktorí by sme znížili tomu divadelnému 

predstaveniu dajme tomu tú cenu a mali by sme ďalšie, ktoré podporujeme kultúru, ale to by bolo 

treba doriešiť, že naozaj, prečo to, čo sa prenajíma tretím osobám, by malo byť za túto cenu, ale to 

nech vybavia finančníci. Ja by som veľmi rada ošetrila to nepeňažné plnenie, dáme to do 

samostatnej zmluvy, to nemusí byť vo finančnej ale urobme serióznu dohodu, ja si viem 

predstaviť, že sociálne oddelenie, keď im bude sľúbené, že určitý počet lístkov, ako ja neviem 

presne, ale bol sa Mário pýtať ale 12 euro pre seniora to je veľa. Takže keby nám ponúkli (nie je 

rozumieť zo záznamu) dopredajom lístkov, ja si verím, že niekto z toho sociálneho pre ne pôjde. 

Keď to dostane niekto na starosť, aby tie lístky strážil a oni robia predstavenia, ktoré zaujímajú 

seniorov Starého Mesta, sú populárne. 12 euro zľavnený lístok je veľa, takže ja si myslím, že 

treba urobiť tú nepeňažné plnenie samostatnou zmluvou, treba do toho zakomponovať 

prepožičanie budovy na akcie, ktorá, ktoré my naozaj nemáme takú veliký-kú budovu, alebo taký 

veliký priestor, ktorý by sme mohli využiť, čiže toto všetko dať do samostatnej zmluvy a poveriť 

niekoho, kto sa o to bude starať, kto to bude mať na zodpovednosti, to nemôže vedúci úradu 

chodiť naháňať lístky do Novej scény, však to je smiešne, ale keď to dostane sociálne za určitých 

podmienok a ja si viem predstaviť, že rozdistribuovať tie lístky, alebo sa to hodí do média tak 

ďalej.  

      Čiže, keby to bolo pravidelné za nejakých podmienok, treba to dopracovať do samostatnej 

zmluvy, rozdeľme finančné a nefinančné, nemusí to byť v jednej zmluve, ale treba na to myslieť, 

nemusíme byť až taký grandi, určite sú lístky, ktoré nevypredá, nie sú vypredané. My 

nepotrebujeme na premiéru alebo na derniéru, alebo na niečo takéto lístky, ale určite sú behom 

roka lístky, ktoré nejdú na úkor toho, že by ich mohla Nová scéna a to by som bola rada keby to 
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bolo ošetrené a keď sa toto vybaví, dalo nejakému oddeleniu, ktoré by to ustrážilo a ktoré by to 

využilo a myslím, že to sa dá. Ďakujem.     

Starosta: 

     Ďakujem pekne, určite áno, ako som už povedal pánovi poslancovi Bučkovi, budeme to riešiť 

samostatným zmluvným vzťahom tieto veci, takže určite na to budeme myslieť, aj pokiaľ ide toto 

myslím, že aj bude predmetom nájomnej zmluvy, že budeme mať právo využívať budovu, ak by 

sme my potrebovali, pokiaľ oni tam nebudú mať, nebudú mať nejakú, nejakú aktivitu. To si dáme 

poom do tej zmluvy, pán poslanec Vagač, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

      Ďakujem, priznám sa, že, že toto ma celkom prekvapuje, že však na jednej strane týmto 

materiálom, tak ako ste povedali, dávame dokopy ako sme vyčistili veci, ako z tej stránky 

majetko-právnej, ale priznám sa, že, že rok o pracujem v kultúrnej komisii, už sme schvaľovali 

dva rozpočty, ale nikdy sa neobjavilo také, že my, my tak bohato dotujeme Novú scénu, že my to 

ani neuvádzame, že sme takí grandi, že my to takto robíme, lebo však tu sa píše v dôvodovej 

správe, že len týmto novým úsporám prinesieme pre divadlo úsporu vo výške 104 tisíc na rok, 

104 tisíc... 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

      Jasné, nie toto je 4. 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

     Jasné, idem ďalej, ide o to, že my dávame, my dávame podporu kultúre, ktorá, ktorej, po prvé, 

nikto o tom nevie ani sami poslanci, nám to nikdy nikto nevykazoval, že my dotujeme Novú 

scénu. Nevedia to na Novej scéne, možno len nejaký finančníci, nevedia to tí občania, ktorí 

chodia na predstavenia Novej scény a zdá sa mi to absurdné, že my týmto spôsobom dotujeme, 

my ledva rozdávame pár tisíc dotácii a Gunagu a Ticho a spol. a tak ďalej, čo my tam sem tam 

hlasujeme o pár stovák a túto sú to radovo akože tisíce a nikto o tom nevie, je to výborne skryté 

a pýtam naozaj sa že, že nemali by sme takúto vec prehodnotiť? Že my ideme niečo podporovať 

a je to, čo my chceme podporovať, čo z toho ako táto mestská časť, čo tým sleduje, kde o tom 

hovorí, kto o tom vie a samozrejme, že tie benefity môžu byť rôzne, môžu byť tak ako hovorila 

pani Ležovičová pre sociálnu, pre dôchodcov, môžu byť pre školy, ale kto sa tu nad tým zaoberá, 

lebo my teraz riešime len (nie je rozumieť zo záznamu), že dajme im čosi, však je to kultúra, to je 
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také, tak krásne to znie, že sme takí veľkorysí teraz, ale že, že čo tým sledujeme s akými dopadmi, 

ja s tým nemôžem takto súhlasiť takto, lebo to je stále len jednostranné, Vy ste povedali, že niečo 

sa pripraví, ale však my sme to nemali ani na kultúrnej komisii, my sme o tom nemohli ani len 

diskutovať, lebo takéto benefity my niekomu dávame, tak však to musí byť nejaký vyvážený 

vzťah.  

       A už vôbec nie, sa mi zdá, že my tu dotujeme a na druhej strane im dávame, však si 

prenajímajte tie priestory za komerčné, však oni to prenajímajú za komerčné. Ten, ten rozdiel, že 

my im tu dáme a oni si tam urobia tú komerčnú, kde sa to sleduje, lebo ako keby sme boli strašní 

grandi a nikto to tu ako... Čiže ja takto nemôžem hlasovať za takúto podporu neadresnú kultúry, 

to sa musí dopracovať ako komplexný materiál aj s tým, že čo s tým sledujeme, aké to bude mať 

dopady, ako to bude prezentované, prečo robíme len takýto jednostranný krok. Ďakujem. 

Starosta: 

      Ja len na vysvetlenie, ak dovolíte, my sme sa dostali ako mestská časť k tomuto objektu ako 

slepé kura k zrnu. Za normálnych okolností by budova divadla nemala byť v majetku mesta, 

pokiaľ tam mesto neprevádzkuje vlastné divadlo. Mesto má vlastné divadlo DPOH, Župa má 

vlastné divadlo, divadlo Aréna. My máme priestor, ktorý sme získali ako nebytový priestor 

bytového domu, hej, sme v situácii, že neviem si predstaviť teraz, že ako chcete vyčísliť Vy tú 

sumu, sumu, ktorú, ktorú my ako hovoríte dotujeme, pretože neviem si predstaviť, komu by sme 

my tento priestor komerčne mohli prenajať. Ako neviem, či je taká inštitúcia na Slovensku, ktorej 

by sme mohli prenajať tento priestor na nejaký účel. Lebo jednoducho je tam, my sme tam totižto, 

mesto získalo tento majetok aj s nájomcom, hej, to znamená, že je to prispôsobené na , pre 

potreby tohto divadla. Pán poslanec Bučko, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko: 

      Ja chápem kolegu Vagača, že to je zmysel každého z nás, len to potom v konečnom dôsledku 

vychádza ako keby sme my vôbec nechceli, ako keby podporovať ten druh kultúrneho (nie je 

rozumieť so záznamu) v Starom Meste, za ktorý tu máme, aj nechtiac keď túto zodpovednosť, 

preto ja tvrdím, že čokoľvek, akákoľvek forma podpory kultúry v Starom Meste je by som 

povedal našou povinnosťou. Keď sa pozrieme na iné metropoly sveta, ktoré možno už aj stratili 

ten veľký kredit, ktorý mali ako bol povedzme Paríž, tam stále všetko, tí ľudia, ktorí tam žijú 

a dlhé roky žijú a sú to Slováci, ktorí tam tvoria, vám dávajú svedectvo, že to mesto aj ten štát 

robí všetko pre to, aby to mesto bolo kultúrne, aby sa tam jednoducho dalo tvoriť, aby to, aby to 

robilo. Platí to mesto, platí to Magistrát mestský a tak ďalej, čiže myslím, že to je našou 

povinnosťou tie kultúrne ustanovizne im umožňovať tú tvorbu tak, aby to nebolo pre nich 

likvidačné. 
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Starosta: 

      Ďakujem pekne, pani poslankyňa Oráčová. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

      Opýtať kolegu Vagáča, hovoril si, že to podnajímajú tretiemu subjektu za, za komerčné ceny. 

Môžeš mi teda povedať, za aké, aby sme to všetci vedeli? A komu? Ďakujem. 

Starosta: 

      Pani poslankyňa Ležovičová, faktická poznámka. 

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

      To, nemôžeme prevádzkovať Novú scénu, naozaj bola tam, je tam, bude tam, je v našich 

priestoroch, zase určitým spôsobom, keby sme nemali tento priestor, nebolo by ani tých neviem 

koľko tisíc euro, ktoré dostaneme. Mne toto nevadí, prípadne aj zvýšme o 1 euro, alebo koľko ten 

nájom, vyrovnajme tam to trhové, naozaj my tie peniaze, keby sme tento priestor nemali, nemáme 

ani tie peniaze, nemáme nič. V podstate nás to nič nestojí. Ja len iné chcem povedať, naozaj 

poďme na to nepeňažné plnenie, je to jediná, jediný priestor v Starom Meste, ktorý má veľký 

priestor, my nemáme, toto sú pomaly naše najväčšie priestory, ktoré , ktoré máme, kde čokoľvek 

by sme tam robili, už sa tam robila nejaká pre školy veľká akcia, pre tie deti sa to ráta, že 

vystupujú v divadle a podobne. Čiže toto využime, budovu a nepeňažné plnenie nejakými 

lístkami. Čiže toto je tá vec, ktorú my môžeme využiť, na rozdiel od toho, keby sme to nemali, 

alebo to nepodporovali, nedá sa naozaj všetko vyčíslovať do detailov, akým spôsobom sa to 

dá/nedá. 

Starosta: 

      Lebo to bola faktická poznámka, takže poprosím faktická poznámka minúta, minúta, pán 

poslanec Vagač. 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

     Chcem zareagovať na viacej vecí, nemyslím si, že ja som prvý ten, čo tu chce podporovať 

kultúru, robíme to každý mesiac, čiže len si povedzme, tie pravidlá by mali byť akože 

transparentné a jasné, vyčísliť sa veci dajú, to je, to je skutočne len, len forma, odpoveď na to je, 

že, že predsa v divadle Olympii, keď je nejaká firemná akcia, teda tam v tých priestoroch, tak oni 

to prenajímajú za tie, za tie veci, ale ja nesledujem ich zmluvy a to, to tomu Hydrotour-u je to 

prenajaté za nejakú komerčnú cenu, ja neviem za akú, ale iste to nerobia takouto dotovanou, akou 

my, to znamená, že nevidím dôvod, prečo my by sme to mali cez tretie osoby robiť, však ja viem, 

že keď si idem prenajať nejaký priestor, tak mám v podmienke v zmluve, že to nesmiem 

prenajímať tretím osobám, ale oni to kľudne prenajímajú tretím osobám, oni na tom zarábajú, čiže 

sa pýtam, že tieto veci dajme na pravú mieru a podporujme to, čo je kultúra, ale nie to že ich 
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podnikanie a tak ďalej, čiže toto podľa mňa treba len vyčistiť si stôl, lebo o tomto tu nikto nevedel 

takýmto spôsobom. 

Starosta: 

     Pán poslanec Kollára, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

     Ďakujem, hádam to stihnem vo faktickej, chcem povedať, že trošku sa kultúry vyznám aj 

histórii Novej scény, bol som pri tej rekonštrukcii v 80.tych rokoch, myslím si, že vec nestojí tak, 

že by sme nechceli prenajímať, alebo, že sme k tomu došli tak, ako slepé kura ku zrnu. Ide 

o transparentnosť a preto plne podporujem návrh pána Vagača, ktorý hovoril o tom, že táto 

zmluva nie je dostatočne transparentná. Pani kolegyňa povedala, že mali sme aj dohovor na, 

s Novou scénou o tom, že by sme mali aj nejaký kultúrny benefit, ktorý sa nikdy nerealizoval. 

Vyčistime tento stôl, spracujme komplet túto zmluvu, zakomponujme si aj benefity a dobré by 

bolo, keby nám predložili uzávierku hospodárenia za minulý rok, aby sme vedeli ako hospodária 

a koľko potrebujú tých dotácií z našej strany, boli by ste veľmi prekvapení a čo sa týka toho 

komerčného prenájmu, beriem si diskusný dobre? Ak ma chcete stopnúť, ak nie , mám asi dve-tri 

vety. 

Starosta: 

     Ak môžem poprosiť ukončiť, máte potom diskusný príspevok, treba rešpektovať tieto, tie 

limity, pán poslanec Boháč, nech sa páči, pán vicestarosta. 

Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomí Boháč: 

      Ja jak pozerám do tých čísel, tiež tu niečo nesedí, lebo tá budova, dostali sme ju jak sme 

dostali, ale keďže ju prenajímame, prenajímame ju za 0,33 eura, tak možno nemotivuje celkom 

tých nájomcov, pozrieť sa na to, nejaký audit spraviť možno spolu s nami, že či skutočne tie 

priestory všetky potrebujú, lebo tam sú 500 metrov kancelárii, tam je všeličo, chápem, že ta 

budova, proste nevieme ju prebudovať a na chodníku nenájdeme nejakých nájomcov, ale vieme 

kde je to, proste na Vysokej v Živnodome a viem si predstaviť, že niektoré tie priestory pri 

nejakom, keby sa, pri vyššom nájme vzdali niečoho, tak by sme vedeli podnajať, prenajať iným 

nájomníkom, čiže moja poznámka je k tomu, že či sa robil aj nejaký audit toho, že či skutočne 

všetky tie priestory v tej výmere, ktoré potrebujú naozaj skutočne potrebujú, lebo pokiaľ budú 

platiť 0,33, tak proste je jasné, že to bude furt nemotivačné pre nich, no. A oddeliť to čo je 

použiteľné priamo na kultúru a to čo je na kultúru nie je, to čo aj Halka povedala vlastne Olympia 

atď. atď.  
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Starosta: 

      Prosím vás, mestská časť do týchto priestorov neinvestuje nič, všetko investuje Nová scéna 

z rozpočtu štátu, je to proste štátna inštitúcia, ktorá žije z dotácií, bez dotácií by nebola schopná 

prežiť. 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

      A čo je to? A čo to je? To je štátne, aj Národné divadlo je štátne, aj Nová scéna je štátna pán 

poslanec, takže naozaj prosím vás skúsme, skúsme teda to vnímať v tomto, oni do toho investujú, 

my do toho neinvestujeme. Ako naozaj my sme v situácií, keď ich tam nechceme, tak kto tam 

bude, ja si myslím, že inú možnosť ani my nemáme, hovorím ako stojím si za tým, že vlastne 

dostali sme to za normálnych okolností, keby to bola samostatná budova, tak mesto Bratislava by 

v živote takúto budovu nedostalo od štátu, dostalo ju len v rámci prevodu bytového fondu ako 

súčasť bytového domu Živnodom ako nebytový priestor, ako jeden veľký nebytový priestor. 

A preto je to vlastne v majetku, v majetku... Za normálnych okolností by to mal byť v majetku 

štátu ten nebytový priestor, aby jednoducho nech štát si hospodári s tým, a to svoje štátne divadlo 

takýmto spôsobom prevádzkuje. 

      Samozrejme zmluvu máme podpísanú o spolupráci, napríklad Nová scéna nám bezodkladne 

na našich podujatiach, na Vianočných trhoch vystupovali a tak ďalej, to znamená, že tá 

spolupráca tam je, je tam, je tam, samozrejme pochopiteľne, že môže byť aj intenzívnejšia a určite 

bude, takže to vás môžem ubezpečiť. Pán poslanec Kollár, nech sa páči, diskusný príspevok. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

      Nazývajme veci správnym menom a majme chuť aj odvahu ich meniť. Ja vôbec 

nepredkladám návrh aby sme upustili od prenájmu, len aby sme urobili určitý rozbor alebo audit, 

posúdili tieto veci, lebo ja si pamätám aj Vaše vystúpenie pán starosta, keď ste hovorili o tých 

kultúrnych benefitov, že neviem či nejaké lístky máme, ale teraz som dostal lístok na premiéru, 

čiže nech je z toho systém, to čo bolo pred tým, asi nebolo dostatočné dobré, zakomponujme to 

tam, všetky tieto veci a čo týka prenájom tretím osobám, veď to sa dá ošetriť určitou spoluprácou 

o participovaní na týchto prenájmov. Pochopiteľne chápeme, že je to zložité, pretože ten bod piaty 

hovorí o tom, že vykurovanie budú robiť samostatne aj tých priestorov, ale tá participácia sa tam 

dá, preto neodporúčam aby sme tento materiál vôbec prerokovávali a navrhujem pán starosta, aby 

ste ho stiahol, máte na to právo. 
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Starosta: 

      Ďakujem pekne, Vy máte samozrejme právo navrhovať a hlasovať ja ak dovolíte tento návrh 

ponechám na rokovaní, poprosím pána poslanca Dostála o faktickú poznámku, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

      Napriek tomu, že aj ja mám výhrady k tomu, ako je to navrhované, myslím si, že by sa tam 

mal, mal urobiť väčší poriadok ako sa tam robí teraz, ak ten materiál neschválime tak to čo, to čo 

sme sa tu kriticky vyjadrovali, tak to bude platiť ešte dvojnásobne alebo trojnásobne, lebo teraz je 

to ešte neupratanejšie oproti tomu, čo sa navrhuje v tej zmluve, čiže ja si myslím, že by to malo 

ešte pokračovať, mali by sme sa baviť o že ako sa odčlenia tie priestory, ktoré nepotrebujú 

a budeme ich priamo prenajímať, prenajímať my, ale ak neschválime ten materiál teraz, tak 

ničomu tým, ničomu tým podľa môjho názoru nepomôžeme, na rozdiel od niektorých kolegov aj 

od pána poslanca Kollára si nemyslím, že by sme mali veľmi ísť cestou tých nepeňažným 

plnením, ale pokiaľ áno, tak určite nie formou lístkov pre poslancov, myslím si ,že poslanci majú 

dostatočné odmeny, aby si z nich kupovali lístky. 

Starosta: 

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

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

      Nie som tiež úplne stotožnená s týmto materiálom, na druhej strane mám pocit, že tu Novú 

scénu asi odtiaľ nedostaneme preč a to že ani poslanci nevedeli, že my takto dotujeme štátnu 

inštitúcia taktiež to považujem akože celkom, že Nová scéna by to mala nejakým spôsobom lepšie 

odprezentovávať, ja sa chcem iba spýtať, teraz týmto spôsobom je to tak, že oni platia, alebo 

aspoň si sami to užívanie toho priestoru, že mestská časť nedopláca? Ako ja sa ospravedlňujem, 

možno ste to už povedali... 

Starosta: 

      Povedal som to... 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

      (nie je rozumieť zo záznamu) počas doby  no existencie toho nájmu a všetko si vlastne 

sadzuje Nová scéna a naozaj ak tento materiál nepodporíte, tak bude to ďalej v podstate 

pokračovať tak, že budú nám uhrádzať len to, čo ide do fondu prevádzky a údržby opráv, nič, 

nijaký iný systém na to mestská časť nebude mať a zároveň samozrejme, že ten podnájom sa dá 

riešiť dodatočne, môžeme a bolo to tak doposiaľ aj v zmluve, len sa to nejak nekontrolovalo, dá sa 

to , majú tam povinnosť, ak dajú niečo do podnájmu, okamžite predložiť nájomnú zmluvu nám 

a my si to tu vieme odkontrolovať, či naozaj odvádzajú to čo odvádzajú mestskej časti, môže to 

byť potom samozrejme pokutované, nesplnenie si tejto povinnosti a samozrejme vieme ak potom 
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budete na tom trvať, do budúcna dať prísľub, že naozaj sa tam potom vykoná audit a odčlenil by 

sa ten priestor Olympia alebo Hydrotour, ale to je už na dlhšiu potom trasu, pretože by sa tam 

muselo dať urobiť znalecký posudok, musel by sa tam rozdeliť ten jeden nebytový priestor, ktorý 

je v súčasnosti vedený v katastri nehnuteľností a viac, bolo by to možnože aj plus pre mestskú 

časť, že by tam zas mala viac hlasov pri spravovaní  pri spravovaní toho celkového objektu, ale to 

je už potom na dlhšiu trasu. Asi tak. 

Starosta: 

      Ja len upozorním, že tá Olympia to bola kaviareň Olympia, teraz to je štúdio Olympia, tam oni 

hrajú, to znamená, že oni to tam využívajú, to že oni tam robia nejaké krátkodobé prenájmy, na 

nejakú spoločenskú akciu,  to je proste druhá vec, ako , dobre ale o tom to je , oni to tam kúria oni 

proste všetky energie platia, ako jednoducho, neviem, neviem či teraz máme, hovorím, my k ním 

pristupujeme partnersky ako nepristupujeme k nim teraz, v tom, že ideme im teraz kontrolovať 

účtovníctvo a podobné veci, myslím si, že to nie je ani naša úloha. Pán poslanec Kollár, faktická 

poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       V krátkosti chcem len povedať, že ja vôbec som nenavrhoval, aby sme neschválili zmluvu, 

len aby sme to odložili, máme tu x prípadov, že materiál sme odložili, dopracovali, pretože ak ho 

schválime, tak táto netranspartnerosť v tom prenájme o ktorom všetci hovoríte, bude pokračovať 

ďalej, ale máme šancu to zmeniť ak pánovi postal, pánovi poslancovi Dostálovi chcem povedať, 

nech mi nevkladá do úst slová, o tom, že ten kultúrny benefit by mal byť vo forme, vo forme 

nejakých vstupeniek pre poslancov, ten  kultúrny benefit by mohol byť pre dôchodcov a ďalšie 

iné veci, len treba stanoviť konkrétne kritéria, aby sme aj my aj naši občania z toho mali benefit. 

Ďakujem. 

Starosta: 

     Ďakujem pekne, nechcem teda komentovať každý príspevok, ale dovolím si teda povedať, že 

teraz nastavujeme transparentný systém, doteraz to bolo netransparentné, pretože tam sa to, hrali 

sme sa na nejakú sumu, ktorá sa reálne nikdy neplatila, teraz to je transparetné, zrozumiteľné, 

jasné, toto budeme dostávať za to a za to. Pani poslankyňa Oráčová, nech sa páči, faktická 

poznámka. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

       Ďakujem za slovo, ja by som chcela zareagovať asi na nešťastne zvolenú vetu Martiny 

Uličnej, že, že asi odtiaľ Novú scénu nedostaneme. Určite nie je našim účelom Novú scénu odtiaľ 

dostať, to len aby nedošlo k nejakej dezinterpretácii tohto materiálu a tejto diskusie, myslím si,  
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Že do Starého Mesta kultúra patrí a ešte na margo financie a kultúry, ja nepoznám divadlo, ktoré 

by bolo schopné uživiť sa samo bez dotácií od štátu, od mestských častí, na Bratislavský 

samosprávny kraj tiež prúdia neustále žiadosti o financie a o dotačnú podporu divadiel, ktoré sú 

na území bratislavského kraja. Ani jedno divadlo nevie samo hospodáriť bez príspevku, pretože 

keby malo byť ziskové, tak by lístok musel stáť snáď vyše 50 eur, myslím, že všetci viete, sme 

všetci z Bratislavy, sme zo Starého Mesta, kultúra nikdy zisková nebola, tak isto ako sú to 

športoviská, plavárne, tam jednoducho vždy musí štát doplácať pre obyvateľov, aby sa ľudia mali 

dobre. Ďakujem. 

Starosta: 

     Pán poslanec Vagač, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

      Chcem aby sa to, aby som to dal na pravú mieru, ja oceňujem, že tento materiál dáva tie veci 

do poriadku, som za, ale čo mi tam chýba je presne to, o čom tu hovoríme , že aby sme si vyčistili 

ten stôl a v tom uznesení by malo byť možno nejaké za c., že neviem to teraz tak rýchlo 

naformulovať, ale že tie ďalšie veci sa vlastne doriešia v tej zmluve, aby sme si to tu vôbec, vôbec 

sme to tu otvorili prvýkrát, že niečo takto dotujeme a súhlasím, že každé divadlo sa má dotovať, 

lebo sa to ináč nedá ale povedzme si, že akou sumou, že my sme tí, čo dotujeme, uvádzajme si to, 

prípadne môžu byť z toho tie benefity pre tých dôchodcov, školy a tak ďalej. Tie prenájmy, ktoré  

potom oni robia komerčne, tak ich kontrolujme, žiadajme od nich aby sa podieľali, lebo však my 

nechceme zastaviť dotácie do kultúry, ale keď oni na tom zarábajú, tak poďme na to, však sme 

partneri a tak ďalej, čiže toto mi tu chýba ináč nemám s tým problém, dajme veci do poriadku, ale 

to, že ten poriadok nám otvoril pandorinu skrinku, že my vlastne ešte dotujeme nejakú štátnu 

inštitúciu atd. atd. to tomu chýba. 

Starosta: 

      V našich priestoroch sú aj ďalšie divadlá, neviem o tom, že by tieto divadlá platili nejaký 

nájom, jednoducho nepovažujem to za, aj to je dotácia, neplatia nájom, títo platia nájom, tak 

prosím vás naozaj nehľadajme problémy tam, kde , kde proste nie sú. Pán poslanec Domorák, 

nech sa páči. 

Poslanec Miloš Domorák: 

      Ďakujem za slovo, ja som chcel ukončiť diskusiu a chcel som pripomenúť jednu vec, dob, 

dobre, tak najprv pripomeniem jednu vec a potom chcem navrhnúť koniec diskusie, toto 

zastupiteľstvo má pravidelne problémy s uznášaniaschopnosťou po 16.hodine, vždy rozpitvávame 

dopodrobna prvé body a potom tie posledné ledva, ledva prechádzame, lebo už rátame poslancov, 

koľko nás tu. Tak myslime na to  a podľa toho sa aj trošku riaďme, lebo nie je fér, keď prvý a až 
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ja neviem siedmy bod rozpitvávame zhora zdola , zprava, zľava a potom tie posledné krvopotne 

odhlasuvávame. Ďakujem za slovo, navrhujem ukončenie diskusie. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, dávam teda hlasovať o návrhu na ukončenia diskusie, takže nech sa páči 

prezentujte sa... 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

      Ale on, on vystúpi, takže, takže... 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

      Akože nemôže? 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

      Dobre, takže pán poslanec Holčík, nech sa páči. 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

      Takže dávam návrh na ukončenie. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, takže dávam hlasovať o návrh na ukončenie diskusie, prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, hlasujte, nech sa páči, kto nehlasoval ešte  

 /Hlasovanie/ 

Starosta: 

     Za hlasovalo 13 poslancov, proti boli 4, zdržali sa 4, 1 nehlasoval, konštatujem... 

 Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 
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Starosta: 

      Áno, áno, nie, nie toto bolo hlasovanie o ukončenie diskusie, konštatujem, že návrh pána 

poslanca Holčíka, Holčíka bol schválený. Takže koniec diskusie a poprosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

      Ďakujem, takže Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schvaľuje návrh, 

schvaľuje uznesenie, tak ako ho máte predložené, pretože sme nedostali žiaden pozmeňujúci 

návrh uznesenia. Ďakujem. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, takže nech sa páči, prosím, prezentujte sa, prezentujte sa prosím. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

 A hlasujte prosím.   

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, za hlasovalo 16 poslancov, proti nebol nikto, 3 sa zdržali, konštatujem, že 

tento prípad ako hodný osobitného zreteľa bol schválený. Poďme k bodu číslo 5, ide o návrh na 

nájom nebytového priestoru kotolne, ktorá pôvodne vykurovala celý dom v Živnodom, teda celý 

Živnodom vrátane bytov, postupne sa byty odpájali a ostala tam len kotolňa, teda kotol, ktorý 

vykuroval len Novú scénu. Nová scéna si vlastne na vlastné náklady teraz zrekonštruovala, 

vymenila kotol a tá kotolňa, ten priestor nebytový vlastne len slúži jej. Osobitný zreteľ je v tom, 

že vlastne nikto iný by si to nemal prečo prenajímať, pretože je tam ich kotol a oni si vlastne 

z toho priestoru vykurujú, vykurujú svoj priestor. Neviem, to bolo v stručnosti (nie je rozumieť so 

záznamu) poprosím pani Malinovú doplniť, ak som niečo zabudol. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

      Ďakujem, takže TERMMING tam bol do 31.12.2015, je to výsledok dlhodobej spolupráce 

medzi divadlom Nová scéna, mestskou časťou a zároveň teda aj s TERMMING-om. 

TERMMING nerobil problémy, nebytové priestory opustil, s tým, že teda postupne od roku 2006 

sa odpojili od TERMMING-u všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v danom dome. Táto 

kotolňa cez medzičlánok TERMMING  v podstate už len vykurovala nebytový priestor na 

Živnostenská 1, kde sídlilo práve divadlo. Divadlo Nová scéna prišlo s novou koncepciou, našlo 

si nového takého partnera na spoluprácu a to Slovenský plynárenský priemysel a to z toho 

dôvodu, že pri vykurovaní iba tohto samotného nebytového priestoru na Živnostenskej 1 to bolo 

pre nich neúnosné znášať vysoké poplatky za teplo, práve tu sa hovorí o tom, že práve tu sa usporí 
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pre divadlo zhruba tých 104 tisíc eur za rok, čo sa týka  odberu tepla. Tá kotolňa naozaj bude 

slúžiť už len vyslovene k tomuto jednému nebytovému priestoru na Živnostenskej, čiže nejakým 

iným spôsobom mestská časť nemá spôsob ho využiť, bude slúžiť len divadlu a preto je to 

osobitný zreteľ na prenájom pre divadlo. Čo sa týka výšky nájomného, zase je tam určené také 

nájomné, aby mestská časť mala nepatrný zisk, ale aby aj pokryla náklady do údržby a prevádzky 

budovy fondov.  

Starosta: 

      Ďakujem pekne, za úvodné slovo a otváram diskusiu, pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

      Takže by sme aj zakúrili po tom svietení, chcem len povedať  vlastne skoro len jednu vetu, že 

chcem poďakovať všetkým, tým aktivistom, ktorí spolu s nami bojovali za to, aby nebola 

predĺžená zmluva s TERMMING-om, čoho dôkazom je i táto predložená správa, ktorá hovorí, že 

zmluva s TERMMING-om, bola neprimerane, vysoké náklady na teplo a celková nespokojnosť 

divadla. Verím a na druhej strane chcem poďakovať, že sme nakoniec prijali aj takú zmluvu, ktorá 

bude umožňovať spoločenstvám, aby sa odpájali od , aby sa odpájali od TERMMING-u. To je 

všetko. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, ja len, dovolím si zase zareagovať, prosím nemiešajme hrušky s jablkami pán 

poslanec, to nie je preto, že by bola nejaká neprimeraná cena tepla, to bolo pre, lebo tam boli kotle 

dimenzované na celý Živnodom a postupne sa odpájali jednotlivé byty,  až sa odpojili všetky byty 

a ten kotol, ktorý mal vykurovať celý dom, vykuroval len divadlo. Preto, jednoducho to bolo 

neefektívne vykurovanie, pôvodne to bolo nastavené na celý dom teraz to bola možno len tretina 

domu. Takže to je úplne iný prípad, naozaj skúsme byť v tomto presný. Pán poslanec Ziegler, 

nech sa páči. 

Poslanec Ing. Tomáš Ziegler: 

      (nie je rozumieť zo záznamu) z toho predchádzajúceho bodu o tom teda, že či budeme mať 

ošetrené, aby sa nestalo, že po ukončení nájomného ak sa tak udeje, že si bude môcť uplatňovať 

nájomca započítanie nejakých nákla, investícií s tým spojené, aby sa nám nestala tá situácia, čo sa 

nám stala s TERMMING-om, či sa teda myslí na toto. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

      Určite sa na to myslí, vlastne už bolo aj v tom materiáli vlastne písané, že počas existencie 

nájomného vzťahu s TERMMING-om, mali súhlas na to, aby si tam priebežne mohli vykonávať 

divadlo Nová scéna v rámci podnájmu a už vtedy, keď poskytoval pán starosta súhlas, všetko bolo 

dané na ich vlastné náklady bez nejakej návratnosti. Takže, určite áno. 
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 Starosta: 

      Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

      Len skutočne pár slov chcem povedať, no... To, že sa nakoniec odpája aj Nová scéna 

potvrdzuje, že všetci sa odpájali od TERMMING-u a že bolo to správne. To znamená, že zmluvy 

s TERMMING-om neboli a nie sú nikdy výhodné, bez medzičlánku funguje všetko lepšie a ešte 

raz chcem vyjadriť presvedčenie, že urobili sme rámec pre to , aby sa postupne všetky firmy 

a domo, spoločenstvá mohli od TERMMING-u odpojiť. Ďakujem. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, konštatujem, že ďalší diskusný príspevok nie je prihlásení, nikto do diskusie, 

takže uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia k bodu číslo 5. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

       Ďakujem, návrhová komisia nedostala žiaden návrh na zmenu uznesenia a preto prosím 

hlasujte tak, ako máte predložené vo vašich materiáloch. Ďakujem. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, konštatuje, že  za hlasovalo 22 poslancov, hlasovali všetci za, bol 

jednomyseľne schválený návrh  ako prípad osobitého zreteľa. 

      Poďme teraz k bodu číslo 6 návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova číslo 

25, Pistoriho palác ako prípad osobitného zreteľa, poprosím pani Malinovú. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

       Ďakujem, oddelenie majetkové predkladá materiál na nájom nebytového priestoru na ulici 

Štefánikova číslo 25, Pistoriho palác ako prípad osobitného zreteľa. Na poslednom miestnom 

zastupiteľstve ste v podstate splnomocnili pána starostu mestskej časti na to, aby pred, pripravil 

a predložil na najbližšie zasadnutie návrh a podmienky na nájom nebytových priestorov, ktoré 

využíva organizácia VIA CULTURA o.z. a iba pre svoje vlastné účely na administratívne 

a kancelárske priestory, z tohto dôvodu predkladáme tento materiál pričom nájomné podmienky 

boli určené podobne ako pri občianskych združeniach, ktoré sídlia na prízemí paláca. Doba 

nájmu, dodám ešte, že doba nájmu 2 roky po dohode a súhlase s pani Vášáryovou. 

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/11313/-/iframe
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Starosta: 

      Ďakujem pekne, poprosím otváram diskusiu, nech sa páči pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Ďakujem pekne, chcem oceniť fakt, že tá nájomná zmluva je na 2 roky. To je dobrý 

predpoklad preto, aby po obnove Pistoriho paláca sme si sadli a dali koncepciu plného využitia 

tohto významného kultúrneho stánku. Podporujem tento návrh.  

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pán poslanec Bučko, nech sa páči, faktická poznámka.  

Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko: 

      Nemôžem si neodpustiť, troška maličkú poznámku, to pán Kollár, ako keby ste spochybňovali 

ako to tam funguje, myslím si, že to, že to pani Vášáryová zobrala do rúk sa ten Pistoriho palác 

oživil a plní svoju funkciu, ktorú plniť má.  

Starosta: 

       Ja len na upresnenie, ten návrh na dobu nájmu, to bol práve návrh VIA CULURA. S tým 

prišla pani Vášáryová, takže to je návrh, ktorý sme akceptovali a ktorý vlastne je aj odzrkadlený 

v návrhu tohto uznesnia, pán poslanec Kollár, nech sa páči.  

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

        V žiadnom prípade, ak ste si vysvetlili moje diskusné vystúpenie, nemáte pravdu. Ja 

oceňujem, pani Vášáryová zachránila tento statok pre Staré Mesto, ale je jasné a logické, že 

nemôže byť jediná do budúcna, ktorá ho bude využívať. 

Starosta: 

     Určite nie... 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

      To preto som povedal, že to podporujem na 2 roky. 

Starosta: 

      Toto je pozor, toto je nájomná zmluva na kancelárie... 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Však určite... 

Starosta: 

       Na jednu kanceláriu plus príslušenstvo. Celý palác bude, budeme spravovať spoločne s VIA 

CULTURA-ou na základe zmluvy o spolupráci hej, lebo doteraz bola zmluva o spolupráci, ktorá 

zahŕňala vlastne aj nájom, nebolo to v súlade so zákonom, bolo to riešenie, ktoré nebolo právne 

čisté. Teraz sa snažíme dať tým zmluvným vzťahom právne čisté kontúry, no a poslanec Kollár, 

reagujete na mňa, nie? Pani Ležovičová. 
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Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

      Dajme si to naozaj do poriadku, toto sú obyčajné kancelárie niekoho, kto to tam manažuje, 

stráži dennodenne. Prevádzkuje to miestny úrad, ale ten tam nie je. To znamená, že oni 

sprostredkovávajú, ten prenájom pri primeraný, sú to  naozaj ináč nevyužiteľné  kancelárie  

v samostatnom bloku. Všetko ostatné sa prenajíma za úplne iných podmienok. Oni sú určitým 

spôsobom strážcovia týchto priestorov a vlastne oživovatelia a ten dennodenný kontakt. Od nás 

z úradu tam nemôže nikto behať kto to bude ukazovať akémukoľvek záujemcovi, čo tam je. 

Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, keďže už nie sú ďalšie diskusné príspevky, tak dovolím si ukončiť diskusiu 

a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

       Ďakujem, návrhová komisia neobdržala žiaden návrh na zmenu tohto uznesenia, preto prosím 

hlasujte o materiály tak, ako ho máte predložený. Ďakujem.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, nech sa páči prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

 Dámy a páni a hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, za hlasovalo 21 poslancov, nikto nebol proti, 2 sa zdržali, konštatujem, že 

tento návrh bol schválený ako prípad osobitného zreteľa. 

      Bod číslo 7 návrh na predaj pozemku parcela číslo a tak ďalej na Hradnom údolí číslo 13 ako 

prípad osobitného zreteľa  poprosím pani Malinovú o stručnú, stručný úvod. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

      Ďakujem pekne, oddelenie majetkové predkladá materiál na predaj pozemku o výmere 1 m2 

parcelné číslo 1065/16 na Hradnom údolí. V podstate osobitným zreteľom sa skonštatuje to, že 

žiadateľ má prístup cez predmetný pozemok na susedný pozemok 1066 a rodinný dom, ktorý má 

vo vlastníctve. Čo sa týka ceny, cena bola určená na základe aktuálneho znaleckého posudku na 

sumu 580 Eur/m2. 

Starosta: 

       Ďakujem ja len pripomeniem, že vlastne o kúpu tohto pozemku požiadal žiadateľ, takže je to 

na žiadosť, na žiadosť toho kupujúceho. Takže otváram diskusiu, nech sa páči. Keďže sa nikto 
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nehlási, tak dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia k bodu 

číslo 7. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

       Keďže Návrhová komisia neobdržala žiaden návrh na zmenu uznesenia, hlasujte prosím 

o materiály tak, ako ho máte predložený. Ďakujem.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 23 poslancov, jednomyseľne bol tento návrh 

ako návrh osobitného zreteľa schválený. 

       Poďme k bodu číslo 8 návrh na predaj pozemkov na Ostravskej č.3A ako prípad hodný 

osobitého zreteľa, poprosím pani Malinovú stručne o úvod. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

      Oddelenie majetkové predkladá materiál na predaj pozemku na Ostravskej ulici číslo 3/A a to 

pozemku parcela číslo 3840/11 a 384/5, tento materiál vám asi nie je až tak neznámy, pretože 

tento materiál ste už schválili predtým rodine Spurných s tým, že jeden z kupujúcich pani Anna 

Mária Piroščáková v tom období bola maloletá, čiže tento, túto zmluvu posudzoval príslušný súd, 

taktiež nestihli zaplatiť kúpnu cenu v stanovenej lehote, od zmluvy sa odstúpilo, no a medzičasom 

stihli všetky svoje nehnuteľnosti, to znamená rodinný dom aj tieto pozemky predať, čiže o kúpu 

pozemkov požiadal nový vlastník týchto nehnuteľností pán Tib, Malacký pán Tibor Malacký 

s tým, že obidva pozemky sú v podstate obklopené všetkými jeho nehnuteľnosťami, ktorých je on 

vlastníkom. Kúpna cena bola určená na základe aktuálneho znaleckého posudku a to za 342 

Eur/m2.  

 Starosta: 

       Ďakujem pekne, tam je asi len potrebné povedať, že vlastne vlani, keď sa schvaľovali na 

dvakrát ten predaj a bol schválený, tam bola tá suma vyššia, podľa toho staršieho znaleckého 

posudku tam bola suma aká? 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

       368 Eur/m2, tak to vlastne aj odporučila majetkovo-finančná komisia za túto sumu. 
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Starosta: 

       Ďakujem pekne, takže otváram diskusiu, nech sa páči pani Uličná. 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

       Ale faktickú? Ale ešte nie je diskusia, faktickú na pani Malinovú? 

Poslankyňa RNDr. Marta Černá: 

       (nie je rozumieť zo záznamu) není tam náhodou aj nejaký byt v tých domoch? Ktorý im 

nepatrí, patrí, ktorý nájomná zmluva je na niekoho iného? Lebo začíname mať v tomto nejaké 

chyby. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

      Ja o tomto absolútne netuším a nemám o tom poňatia, ja... 

Poslankyňa RNDr. Marta Černá: 

      A sme doma. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

       Pokiaľ viem, tak on má rodinný dom na tej parcele číslo 3841/5 a hneď na tej vedľajšej 

parcele číslo 3840/11 má samo stojacu garáž a potom tam má ešte jeden rodinný dom na tej 

parcele 3841/5 a v podstate je vlastníkom všetkých tých okolitých pozemkov. S výnimkou 

pozemku 3862, ktorá je vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi a 3839/4 to taký ten malý slížik, 

to je ešte vo vlastníctve hlavného mesta. 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

       Ten jeden pozemok 3840/11, ktorý sa odpredáva je prístup k jeho rodinnému domu a čo sa 

týka toho druhého pozemku 3841/5 to je kúsok zo záhrady, ktorá mu vlastne chýba, on tam je 

potom vlastníkom aj okolitých 3839/1 aj 3841/4, takže pre nás inak nevyužiteľný pozemok. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, diskusný príspevok. 

Poslankyňa Martina Uličná : 

       Ďakujem, v podstate pán starosta, Vy ste to načrtli aj pani Malinová, že my sme svojho času 

už schválili, ale cena tam bola trošičku iná, čiže 368 Eur/m2, preto si dovolím dať takýto 

pozmeňujúci návrh a takýto pozmeňujúci návrh prijala aj majetkovo-finančná komisia, čiže 

zvyšuje tú cenu na 368 a tým pádom v globále to vychádza na 36 800. 
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Starosta: 

       Ďakujem pekne, ja ako predkladateľ si tento návrh osvojím, ak dovolíte, aby sme to urýchlili, 

takže tam sa mení za cenu 36 800 Eur za túto cenu, je to spolu 100 m2. Takže ďakujem pekne, 

pani poslankyňa. Pokiaľ, pokiaľ teda nie sú ďalšie diskusné príspevky, tak  dovolím si ukončiť 

diskusiu a poprosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

      Ďakujem, ideme hlasovať o uznesení, ktorých, ktoré navrhlo pani poslankyňa Martina Uličná  

a to... 

Starosta: 

      Nie, nie, ja som si to, čiže je tam suma 36 800. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

      Dobre, čiže ideme hlasovať o uznesení, tak ako je predložené so zmenenou sumou a to za 

cenu 36 800 Eur. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 22 poslancov, 1 nehlasoval, návrh bol 

schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

       Poďme k bodu číslo 9, návrh na predaj pozemkov na Matúšovej ulici ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, poprosím pani Malinovú o krátky úvod, nech sa páči. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

       Oddelenie majetkové predkladá návrh na predaj pozemkov parcela číslo 4746/5, 4742/3 

a 4742/4 na Matúšovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, tieto pozemky má v nájme 

Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia číslo 1-13, už v podstate od roku 1984 

Slovenský zväz záhradkárov sa o pozemky od tohto obdobia staral, kultivoval ich, pre verejnosť 

sú veľmi ťažko dostupné, v dôvodovej správe máte stručne charakterizované aj čo sa týka 

vlastníckych pomerov v okolí, zároveň aj prehľad ročného nájmu a výnosu mestskej časti za tieto 

pozemky, pokiaľ ide o výšku ceny, ktorá bola určená, bola určená aktuálnymi znaleckými 

posudkami za pozemky 4742/3 a 4742/4 je to hodnota 150 Eur/m2 a potom za pozemok 4746/5 je 
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to 260 Eur/m2. Ešte pripomeniem, že materiál prešiel aj majetkovo-finančnou komisiou, tá ho 

neodporučila a miestnej rade bol materiál posunutý na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, otváram diskusiu pán poslanec Tatár, nech sa páči. 

Poslanec MUDr. Peter Tatár:  

       Ďakujem za slovo, ide o stavebné pozemky, takže nemôžme ich pri zdravom rozume 

predávať ako záhrady, preto finančná komisia po triezvej diskusii povedala, že to nie, že to pôjde 

ináč a kto chce používať záhrady, môže si ich nechať v nájme a my jednoducho tieto stavebné 

pozemky môžeme ponúknuť za cenu stavebných pozemkov. Všetko ostatné by bola hlúposť 

a mrhanie s verejnými prostriedkami, ktoré má Staré Mesto v správe a vo vlastníctve. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, faktická poznámka. 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

       Ďakujem pekne, kolega Tatár povedal presne to, čo by som bola povedal aj ja, plne 

podporujem jeho stanovisko, vedomie dobrého hospodára, ktorý podotýkam potrebuje peniaze na 

spústu vecí, ktoré v bohatej Bratislave nemôžme robiť z Eurofondov, potrebuje každé Euro 

a robiť toto veľkorysé gesto v prospech niekoho, komu nič neposúvam, ale ktorý celkom spokojne 

sa môže dohodnúť, predať tieto pozemky o dúm vedle z trojnásobnú cenu a ten rozdiel bude jeho, 

jednoducho ma vedie k tomu, že tento návrh nepodporím.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

       Ďakujem, nad rámec toho, čo už tu bolo povedané predrečníkmy a s tým sa stotožňujem, 

chcem povedať, že toto nevidím ako prípad hodný osobitného zreteľa, v materiály má 

zastupiteľstvo konštatovať, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má v nájme všetky tri 

predmetné pozemky na dobu neurčitú od roku 84, o ktoré sa pravidelne stará a využíva ich na 

záhradkárske účely a že je to pre verejnosť veľmi ťažko dostupné, toto podľa mňa nie je osobitný 

účel, zreteľ, keby sme predávali 2 m2, no povedzme, ale toto je pekný veľký pozemok, ktorý 

môže byť využitý ako stavebný pozemok a predávať ho, pretože teraz sa využíva na záhradkárske 

účely a predávať ho za cenu záhradky, keď obratom s nie veľkou námahou sa z neho môže 

stavebný pozemok, čiže tiež nepovažujem za rozumné, čiže ani ja nebudem hlasovať za tento 

návrh. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, faktická poznámka na pána poslanca Kollára. 
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Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Áno, chcem poďakovať, som rád, že môj návrh, ktorý som podal na komisii má všeobecný 

konsenzus. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, takže pokiaľ, pokiaľ nie je ďalší diskusný príspevok, tak si dovolím ukončiť 

diskusiu a prosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia: 

       Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh a preto budeme hlasovať 

o pôvodnom uznesení. miestne zastupiteľstvo mestskej časti : 

po a., schvaľuje  

po b., konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má všetky tri predmetné pozemky 

na dobu neurčitú od roku 84, o ktoré sa pravidelne stará a využíva na záhradkárske účely 

pozemky parcelné čísla a tak  ďalej, sú pre verejnosť veľmi ťažko dostupné.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa a hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, konštatujem, že návrh ako prípad osobitného zreteľa nebol schválený. 

      Poďme k bodu číslo 10 návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Žilinská číslo 8, 

poprosím pani Malinovú o krátky úvod. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

       Ďakujem, predkladáme návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Žilinská číslo 8, 

v podstate ide o posledný nebytový priestor vo vchode Žilinská číslo 8, s tým , že o predaj tejto 

nehnuteľnosti požiadali manželia Štefan a Andreja Polakovičová, sú vlastníkmi susedného bytu 

číslo 11 , ktorý priamo susedí s týmto priestorom, tento priestor sa nachádza na 4. Poschodí 

v podstate v podkroví, jediný prístup je tam z povalovej časti, čiže zo spoločnej časti všetkých 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Nebytový priestor sa predáva v zmysle zákona číslo 

182/93 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Prednostné právo majú, v prípade ak je 

nebytový priestor voľný, všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Môžem povedať, 

že oslovili sme všetkých 71 vlastníkov celého bytového domu Škovránčia 1,3, Žilinská 

8,10,12,14. Doručenky sa mi vrátili, mali 30-dňovú lehotu na vyjadrenie, či majú záujem o kúpu 

tohto, tohto nebytového priestoru, toto oznámenie bolo taktiež vyvesené aj v ich domoch, priamo 

na nástenkách, nikto sa mi neozval. Pán žiadateľ Štefan Polakovič doložil dokonca aj písomný 

súhlas konkrétnych vlastníkov, toho konkrétneho domu Žilinská 8, že súhlasia s takýmto 
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predajom. Čo sa týka ceny, bola určená znaleckým posudkom, materiál prešiel aj majetkovo-

finančnou komisiou, odporučila, jediná polemika bola o výške ceny. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, otváram diskusiu pán poslanec Dostál, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

       (nie je rozumieť zo záznamu) hlasovali, neviem, či mi funguje mikrofón, sme hlasovali 

o pozemku na Matúšovej a toto je trochu podobná situácia, čo sa týka toho zreteľu alebo spôsobu 

akým sa toho chceme zbaviť, aj keď toto nejde osobitným zreteľom ale predkúpnym, pred 

kúpnym právom. Ale takisto, tam sme riešili, že ideme predať za cenu záhradky stavebný 

pozemok, tak tuto ideme za cenu akéhosi zchátralého nebytového priestoru, priestor, ktorý sa, 

určite s nejakou investíciou, ale stane súčasťou bytu tých žiadateľov, lebo, lebo iné využitie asi 

nebude mať a možno tá cena je pri... 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

       (nie je rozumieť zo záznamu) ale za 4 630 ak by sme mali predať, to je myslím 19 m2, tak si 

to vynásobte tromi alebo štyrmi , že za 20 tisíc by sme predali priestor, ktorý má 80 m2 a ktorý 

s nejakou investíciou nutnú na rekonštrukciu sa z neho stane byt, tak to sami, to sami zdá 

neprimerane nízka cena a teda v takejto forme si myslím, že by sme to odhlasovať nemali, 

uvidím, či kolegovia navrhnú nejaké návrhy na zvýšenie. Nie je to identická situácia ako by sme 

predávali povedzme podkrovie, kde by si niekto kompletne musel vybudovať byt celý, celý ho 

tam vstavať, toto je nebytový priestor, ktorý je použiteľný a predpokladám, že s nejakou nie 

veľmi dramatickou investíciou je využiteľný ako byt a keď si to prerátate na m2, alebo keď si 

predstavíte, že 60 metrový byt, by sme predávali za 15 000 alebo 80 metrový za 20 000, tak 

v takejto forme to podľa mňa nie je možné schváliť. 

Starosta: 

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

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

       Ďakujem, pridávam sa k tomu, čo povedal kolega Dostál, samozrejme vonkoncom 

nenamietam aby sme my Mirovi Polakovičovi a jeho manželke predali ten priestor, je to rozumné, 

že to chcú kúpiť. Samozrejme 20 štvorcových metrov v tejto lokalite je niečo medzi 1 500 a 2 000 

Eurami za štvorcový meter. Ak niekto namietne, že to je iba podkrovie, samozrejme to je svätá 

pravda, ale jednoducho pravdou je, že hodnota tohto priestoru, z hľadiska dobrého hospodára, 

ktorým Staré Mesto má byť,  je taká, že ak by sme im to predali za 1 000 Eur za  štvorcový meter, 

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/24809/-/iframe
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čiže za 20 000 Euro, tak spravili výborný biznis a keby mne niekto v mojom dome predal Ďalšiu 

časť priliehajúcu k môjmu bytu za 1 000 Eur  za štvorcový meter, tak mu ruky bozkám. Preto som 

za to, aby sme to predali týmto záujemcom, ale za cenu rozumnú a vyššiu, pretože ešte raz 

dovolím, my sme povinný predávať  s povinnosťou dobrého hospodára a toto, čo je tuna, je na 

srandu. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík, faktická poznámka. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

       Ďakujem pekne, možno sa zasmejete, ale ja si neviem predstaviť, že by som predával 

semiačka za cenu stromu, ktorý tam vyrastie a potom aj z plodmi toho stromu a tak isto si neviem 

predstaviť, že by niekto kupoval malé prasiatko za sumu prasaťa, ktoré už bolo vykŕmené, keď 

ide na predaj. My mu predávame povalu, my mu nepredávame bytový priestor a musím 

upozorniť, že v tomto istom zastupiteľstve pred rokmi vznikla situácia, keď niekto chcel aby sa 

mu predal bytový priestor ako nebytový, čo samozrejme bolo protizákonné. V tomto prípade 

predávame nebytový, čiže neviem si predstaviť, ako ho chcete predať za cenu bytového. 

Ďakujem. 

Starosta: 

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

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Pomôžem si takým prirovnaniam, čo bolo, bolo, viete, to čo bolo v minulosti, že veci sa 

nerobili transparentne, ja myslím, že by to malo skončiť. A preto sa prikláňam k návrhu našej 

komisie finančnej a nemôžem podporiť takýto predložený návrh a žiadam, aby sa upravila cena 

predaja, pretože od dňa kúpy, už to začína byť bytový priestor. Ďakujem. 

Starosta: 

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

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

      Áno, predrečníci toho teda povedali veľa a v zásade sa s nimi stotožňujem, na druhej strane 

pán doktor Holčík nerada Vám oponujem, ale nebytový priestor práveže my dokážeme predávať 

trošku iným spôsobom, práve keby to bol definovaný ako byt, tak tam nás zákon nepustí a tam 

máme nešťastný zákon 182. Čiže napriek tomu, že tu bolo povedané, že je to zdevastovaný 

priestor a že, že nový majiteľ ho bude musieť zrekonštruovať a teda ( nie je rozumieť zo 

záznamu) určite svoje peniaze. Táto ponuka, ktorá je tu, vychádza 230 Eur za m2, v podstate je to 

cena ktorú možnože nejaké slabé garáže predávame, ja si dovolím navrhnúť  na 500 Euro za m2 

a tým pádom tá cena vychádza 9 186 , 9 985 Eur, to je môj návrh. Ďakujem. 

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/28535/-/iframe
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Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský , faktická na pani Uličnú. 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

       Musím povedať, že návrh pani poslankyne Uličnej je veľmi veľkorysý k nadobúdateľom 

nádejným, tá suma je veľmi dobrá ,každý z nás si môže z nás si môže predstaviť, čo by dal za 

ďalších 20 metrov svojho bytu, keby mu boli ponúknuté za 500 Euro, veľmi rád. Samozrejme 

uvedenie argumentov k dôvodovej správe typu, že priestor je vez sociálneho a sanitárneho 

vybavenia, no tak človek zvyčajne nemá v každej izbe sprchu a záchod, takže to nebude zas taká 

tragédia z pohľadu nadobúdateľa, že tam nie je sociálne zariadenie, normálne stačí rodine jeden 

záchod, takže v tomto zmysle sa domnievam, že suma 500 Eur je veľmi prijateľná a ešte stále vo 

mne zanecháva taký pocit, že by sme mali, mohli žiadať aj viac.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Straka , faktická poznámka na pani Uličnú. 

Poslanec Ing. Kristián Straka: 

       Ďakujem veľmi pekne, už pani Uličná dala ten istý návrh, ako som chcel dať ja, takže 

ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Ziegler, na pani Uličnú. 

Poslanec Ing. Tomáš Ziegler: 

       Podporujem teda návrh pani Uličnej, je to naozaj o tom, že by sme mali čo najrozumnejšie 

hospodáriť s tými verejnými financiami a stále naozaj tá cena 500 Euro je naozaj je veľmi 

veľkorysá a možno by sme mali aj my ako zastupiteľstvo ukázať ten trend, že, teda , lebo ľudia sú 

podľa mňa takí zvyknutí, že štát, zastupiteľstvo predáva všetko strašne, strašne lacno, nevravím, 

že musíme ísť v rovno na komerčné, na komerčné ceny, ale naozaj by mal náš záujem byť získať 

čo najviac peňazí, aby sme potom mohli robiť to , na čo peniaze nemáme. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, faktická poznámka na pani Uličnú. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Myslím si, že predložený návrh je veľmi nízky a chcel by som poprosiť pána poslanca 

Osuského, aby prestal (nie je rozumieť zo záznamu) a predložil ten svoj pôvodný návrh, určite ho 

podporím. Pretože je spravodlivý, je korektný a vôbec nie je vysoký. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Vagač, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 
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      Ďakujem, ja chcel som si kôli tomuto práve pozeral komerčné, komerčné ceny nehnuteľností, 

tak tie sa pohybujú nad 2 000 Eur za m2, to znamená, že ak my teda mu dáme akože polovičnú, 

polovičnú sumu na m2, tak budeme maximálne priateľskí, ústretoví a tak ďalej, čiže ja dávam 

návrh na 1 000 Euro za m2, práve preto lebo, lebo si myslím, že presne takto keby mne niekto 

ponúkol vedľa môjho bytu ešte jednu izbu 20 metrov, tak okamžite to kúpim za tisíc metro 

a prídem vám sem doniesť kvety a koláče a vám poviem, že ste fakt dobrí poslanci a budem o vás 

všetkých hovoriť, čiže  500 Euro, to je pre mňa ešte stále málo, hovorím, že, že pozrite si   2 000 

nad 2 000 Eur je bežná komerčná suma v tejto oblasti takéhoto, takéhoto neopraveného priestoru 

bytového, to znamená, že keď my dáme 1 000 tak sme naozaj kamaráti.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec .. 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

      Takže predkladám 1 000 Eur dobre? 

Starosta: 

      Poprosím písomne, pán poslanec Gajdoš, faktická poznámka na pána Vagača. 

Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš: 

Ja by som len chcel podotknúť, o jednu vec, že my v podstate porovnávame hotové priestory 

za komerčnú cenu s niečím, čo je úplne v inom stave. Je to priestor podkrovia, ktorý vlastne nie je 

dobudovaný, nie je nejakým spôsobom daný do nejakého štandardu a tobôž nie obytného, je 

otázka, možnože to ten dotyčný nebude využívať ako obytný, ale povedzme, že áno, musí do toho 

zainvestovať nemalé financie, vzhľadom na to, že sa tomuto oboru venujem, tak viem veľmi 

dobre, koľko bude vychádzať m2 ad jedna, ďalšia vec, keby z toho chcel vybudovať obytný 

priestor, musel by  zmeniť tomu účel a bla bla bla a práve preto si myslím, že návrh pani Uličnej, 

je vlastne ten návrh, ktorý  je podľa mňa obojstranne férový. Takže by som ho chcel v tomto 

prípade podporiť.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, faktická poznámka na pána Vagača. 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

   Chcem len povedať, že sa plne stotožňujem s návrhom pána poslanca Vagača, chcem 

povedať, že akékoľvek procedúry, ktoré povedú k premene tohto nebytového priestoru na bytový 

napriek všetkým hrôzam, ktoré sú tu teraz omaľované, že čo ho čaká, pán nadobúdateľ iste veľmi 

rád podstúpi a iste mu budú schválené, lebo to káže zdravý rozum a ešte raz hovorím, našou 

povinnosťou nie je obzierať niekoho do krve, ale našou povinnosťou je získať pre mestskú časť  

na tisíce potrebných vecí primeranú sumu peňazí. A 1 000 Eur za štvorcový meter za tento 
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priestor nie je nejakým zdieraním, sám som postavil byt v podkroví, viem koľko som musel 

doňho investovať a ubezpečujem vás, po tejto mojej celoživotnej skúsenosti, že by som znova 

išiel do prikúpenia 20 metrov za túto cenu i keby tam boli, tak ako v tom mojom priestore mŕtve 

holuby a rúcajúce sa komíny.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, faktická poznámka na pána Vagača. 

Poslanec Ondrej Dostál: 

      Aj ja by som chcel podporiť návrh pána poslanca Vagača, myslím si, že tu nemiešame hrušky 

s jablkami ani semienka so stromami a ten, keby bola bežná komerčná cena za m2 1 000 Eur 

v tejto lokalite tak iste by to bolo neprimerané, ak tu padlo, že je aj nad 2 000 Eur, tak ak to 

dávame za 1 000, je to, tak je to polovičná suma a iste je to z brucha rovnako ako je ten návrh na 

500, rovnako ako je, ako bol z brucha ten návrh, ktorý vychádzal z toho, že to bolo posúdené 

znaleckým posud, posudkom ako nebytový priestor a nebolo to, nebolo to posudzované ako 

možný byt, tak ja buď budem hlasovať za tých 1 000 Eur, alebo ok stiahnime to a vypracujme si 

nejakú, nejakú analýzu, že koľko by do toho bolo potrebné investovať a potom to zohľadníme 

a odčítajme to od tej ceny za ktorú by sme to mohli, mohli predať a bude to exaktné. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pani poslankyňa Nicholsonová, faktická poznámka na pána Vagača. 

Poslankyňa Lucia Nicholsonová :  

       Ďakujem veľmi pekne, samozrejme ja súhlasím s tým, čo navrhuje pán Vagač a veľmi teda 

nesúhlasím s tým, ja viem, že to bola faktická, ale čo spomínal pán poslanec Gajdoš, pretože 

pokiaľ viem, tak v Starom Meste sa ceny bytov odvíjajú výslovne od m2 od ničoho iného, tam 

vôbec nerozhoduje to, že či je ten byt v pôvodnom stave alebo, že či je zrekonštruovaný alebo 

proste čokoľvek, tam ide naozaj čisto o m2, takže nás vôbec nemusí zaujímať v akom stave je ten 

priestor. Ďakujem.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Gajdoš, faktická na pána Vagača. 

Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš: 

      Aha, ja som na pán, pardon, tak nič. 

Starosta: 

     Tak potom diskusný môžete. Pani poslankyňa Ležovičová na pána Vagača. 

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

     Ja by som bola rada, ak sa to dá, tak najprv hlasovať za návrh pána Vagača a potom za, ak sa 

to dá, navrhujem vymeniť hlasovanie. 

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/13899/-/iframe
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Starosta: 

     Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

      Dobre, sťahujem svoj návrh. 

Starosta: 

     Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, diskusný príspevok. 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

      Veľmi krátky, milý Štefan pravda je, že tento priestor sa nedá porovnávať so semiačkom so 

stromu, tento sa dá porovnávať s jabloňou v januári, ten strom už stojí, na tom strome budú 

v septembri jablká, to znamená, toto nie je semiačko, toto je hotový priestor. 

Starosta: 

     Ďakujem pekne, pán poslanec Gajdoš. 

Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš: 

      Trošku budem tak vo všeobecnosti aj reagovať aj, aj povedať o tom, že ja stále vychádzam 

z toho, že je to nejaký nebytový priestor hej, čiže z toho musíme vychádzať, samozrejme 

nespochybňujem asi to pravdepodobne, že dotyčný pán ho chce využiť na účely bytové, 

predpokladám, že keď s tým súhlasia vlastníci nebudú mať ani problém pri zmene účelu stavby 

tým pádom, čo je najväčší problém, čiže mu to pravdepodobne aj prejde, ja mám prioritne záujem 

na tom, aby mestská časť samozrejme za tento priestor získala čo najviac financií, to je jedna 

otázka, ďalšia otázka, ale stále hovorím, že musíme sa pozerať aj na to, že či ten dotyčný bude 

ochotný tú sumu zaplatiť a mali by sme vychádzať z nejakých triezvych a naozaj odborných, 

odborných podotýkam odborných cien.   

Starosta: 

     Ďakujem pekne, pán poslanec Vagač, faktická poznámka na pána Gajdoša. 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

      Áno , chcem naozaj fakticky na Martina Gajdoša reagovať, lebo akože nehrajme sa tu na 

slovíčka, lebo keď niekto si dá spraviť posudok na nebytový, to je také ako pred tým na záhradku, 

tak samozrejme vyjdú iné ceny, to sú tabuľky, ale povedzme si ten reálny výsledok je tak, ako 

hovoril pán Osuský, to je už proste jabloň a tu už len má zarodiť, to je celé, čiže nechci, 

nezakrývajme si oči, je to proste tak, každý z nás by takú vec zobral aj ty aj ja a radi by sme do 

toho ešte aj nainvestovali, aby sme mali o 20 m2 väčší byt, takže to je jedná vec a ja by som vás 

poprosil, že, že presne, správajme sa ako správni hospodári, my vlastne získame tisíce navyše 

a veľmi by som poprosil pána starostu, keby tieto tisíce dal napríklad na dotácie, my v kultúre 

potrebujeme dotácie, takže toto, čo tu odsúhlasíme, by som bol rád, keby sme tých 10 000 navyše, 
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čo tu bude, to ja hovorím akože, akože ako vtip , ale proste  my to , my tu hospodárime 

s nejakými peniazmi a tie peniaze stále nemáme, takže takto proste budeme mať peniaze. 

Ďakujem. 

Starosta: 

      Faktická poznámka sa skončila pán Vagač, ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, faktická 

poznámka na pána Gajdoša . 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

      Jaj na pána Gajdoša?  

Starosta: 

      Áno. 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

     Čiže dobre, ja iba chcem doplniť, doplniť tú sumu o ktorej sa tu bavíme, nech je teda 

akákoľvek a akákoľvek bude výsledná, myslím si, že v materiáli alebo v uznesení nebola 

dostatočne jasné napísané, že tá suma sa skladá z ešte aj dvoch častí a jeden je podiel na pozemku, 

čo je 1 579,08 Eur a tá zvyšná suma bola vlastne navrhnutá za ten nebytový priestor, čiže nebolo 

to ani presných 230 Eur za meter, v podstate, keď to dávam za čistý priestor, čiže naozaj tá suma 

navrhnutá v materiály je značne, značne poddimenzovaná, ale to iba akože, možnože do budúcna, 

ďakujem. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pani poslankyňa Nicholsonová, faktická na pána Gajdoša. 

Poslankyňa Lucia Nicholsonová :  

       Mne sa zdá, že tá debata sa trochu, aj teda na základe toho, čo povedal pán Gajdoš, odvíja 

tak, že my sa ako keby stoj čo stoj  chceme zbaviť toho priestoru, tak sa chcem opýtať, že  či sa 

my chceme stoj čo stoj zbaviť, ale či on ho proste chce kúpiť, lebo to .... 

Starosta: 

      Mestská časť tento priestor nemôže, alebo nevie akým spôsob by ho využila a on ho chce ... 

Poslankyňa Lucia Nicholsonová :  

       Dobre, ale on ho chce kúpiť a to je zásadná vec, takže pre mňa je úplne irelevantné, čo hovorí 

pán Gajdoš, že pozor a na tú cenu, lebo ako on ho potom nemusí kúpiť, no tak a čo, no tak ho 

budeme mať ako priestor a budeme mať ako priestor a budeme ho mať, tak možno.... 

Starosta: 

      Ale čo s ním budeme robiť? 

Poslankyňa Lucia Nicholsonová :  
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       Možnože sa nájde niekto iný, možno bude iné využitie, ale proste tá, tá akcia bola na strane 

toho, kto ho chce kúpiť, hej, to nebola reakcia a.... 

Starosta: 

       Poprosím, hovorí pani poslankyňa Nicholsonová. 

Poslankyňa Lucia Nicholsonová :  

       A druhá vec, iba chcem pripomenúť, veď proste to neprešlo finančnou komisiou, tak asi... 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

       Prešlo, prešlo... 

Poslankyňa Lucia Nicholsonová :  

       No, tak proste so zmenou, ale to je základné. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ja len, iba my, upozorním, že ste povedali, ostane nám ten priestor, áno ostane nám priestor 

a peniaze na kontrolu nebudú, hej, akože a na margo toho, že uspokojiť sa s tým, že mám priestor, 

ktorý nevyužívam, tak zase dobrý hospodár nekoná... 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

      Jasné, ja len na vysvetlenie toho, že čo sa stane potom, keď odmietnu kúpiť ... 

Niekto: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

       Pán Dostál na pána Gajdoša. 

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu) by ste asi nemali. 

Starosta: 

        Ja to moderujem, ja som nie.... 

Niekto: 

       Diskutoval si, no dobre... 

Starosta: 

       Dobre, pán poslanec Dostál, nech sa páči, faktická. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 
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       No, ja si myslím, že aj keď zvýši, teda schválime tú vyššiu cenu a on o to nebude mať 

záujem, tak on má väčší záujem na tom, aby sa s tým niečo robilo ako my v tejto chvíli a tak sa 

bude baviť a keď príde s nejakými pádnymi argumentami, že tam musí investovať ťažké peniaze 

a že priemeraná cena, za ktorú, keď to od nás kúpi a ešte do toho investuje a bude to zodpovedať 

nejakej trhovej hodnote nie je 1 000 ale 800 za m2, no tak sa môžeme o tom baviť, môžeme sa 

k tomu vrátiť, ale na základe aspoň nejakého odhadu, nie na základe posúdenia toho priestoru ako 

nejakej práčovne potencionálneho bytu. 

Starosta: 

       Ďakujem, pani poslankyňa Černá na mňa. 

Poslankyňa RNDr. Marta Černá: 

       Keď je to také vzácny priestor, hľa, prečo to neurobí mesto, Staré Mesto, ktoré nemá nájomné 

byty na nech z toho spravia aspoň jednu garsónku poriadnu a má jeden nájomný byt navyše. Furt 

nás trčí závisť. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, teda pán poslanec Boháč na mňa chce reagovať 

faktickou poznámkou. 

Zástupca starostu Ing. arch. Ľubomír Boháč: 

       Ja vychádzam len z tej, vychádzam z tej situácie jak je nakreslená, ten priestor ja nie som si 

istý, či má, lebo je kreslený, že prístup je cez, predpokladám podkrovie nejaké jestvujúce 

z povaly, čiže neviem, či tam potom je ešte nejaké bremeno, či ostatní súhlasia vlastníci, to je 

troška taký...  

Niekto: 

       Hovorila.... 

Zástupca starostu Ing. arch. Ľubomír Boháč: 

       Hovorila, tak potom v poriadku, ale vychádzam z ešte jednej veci, že 16,5 m2 stále 

automaticky priraďujeme k bytu, že si pomôže, ale pokiaľ by to nebol ten a má to byť niekto 

ďalší, tak si musí naozaj vybudovať nejaké sociálne a tak, ja netvrdím, že sa nedá urobiť malá 

garsónka, to som nechcel povedať, ale v podstate potom sa pomaly dostať do inej situácie, takže 

aby sme tu stále nehovorili o tom, že to dostaviame  k nejakému vybudovanému bytu, takže len 

toľko. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, diskusný príspevok pán poslanec Straka. 

Poslanec Ing. Kristián Straka: 
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       Ďakujem pekne za slovo, už tu padli všelijaké také návrhy, že niekto prinesie koláče a tak, 

keď tá cena bude 500 Euro alebo 1 000 Euro, ja som dal taký návrh, podporil som teda návrh pani 

poslankyne Uličnej na tých 500 Euro, keďže ho stiahla, tak prvá vec, čo chcem povedať, je to, že 

ja dávam takisto návrh na zmenu uznesenia a to taký, že podporujem ten návrh pani Uličnej, čiže 

500 Euro na m2, ten, plus podiel na pozemku, samozrejme...  

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Kristián Straka: 

       Áno, bude to vyššia suma a chcel by som povedať takú vec, že v súčasnosti v celej republike, 

čiže vrátane Bratislavy a vrátane Starého Mesta, od roku 2011 a nemení sa to, je to pod zákonom 

dané, je výstavba náhradných nájomných bytov pre ľudí, ktorí bývajú v reštituovaných 

a privatizovaných bytoch. Štát určil na výstavbu týchto bytov sumu 1 000 Euro na m2. Chcem 

povedať to, že v tých 1 000 Euro sa prepočítava ten meter štvorcový na celý byt  a je to vrátane 

kuchynskej linky, vrátane ja neviem vybavenia kúpeľne, čiže je to za hotový byt, je to bytový 

priestor, čiže byt, je to novostavba a vtedy je to 1 000 Euro na m2. My sa ideme tváriť, že sme ako 

múdrejší ako štát , alebo niečo také podobné, toto opakujem jedná sa o nebytový priestor 

a myslím si, že z toho ako sme povedali na tej komisii majetkovo-finančnej, sme sa dohodli, že 

teda predaj tohto priestoru , my proti tomu nič nemáme, je to priestor, ktorý prešiel riadne v celom 

dome diskusiou a všetkým, nikto iný o to  nemal záujem, tomuto človeku sa to hodí, my 

nemôžeme dopredu povedať, aj keď to môžeme tušiť, že on si to prerobí na bytový priestor, ale 

nemôžme vopred povedať jeho nejaké také vízie, čo s tým bude. Takže naozaj je to tak, že my 

teda o semiačku hovoríme a už teda chceme plody z tej jablone, tak ako povedal pán poslanec 

Holčík, čiže my by sme sa mali aspoň tohto jedného, čo je smerodatné držať tých 1 000 Euro na 

m2 dáva štát za novostavby a dáva sa to v Starom Meste, tak mohli by sme za nebytový priestor, 

ktorý je kdesi neprístupný pre ostatných, tých 500Euro podľa mňa by stačilo. Ďakujem. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pán poslanec Ziegler, faktická poznámka na pána Straku. 

Poslanec Ing. Tomáš Ziegler: 

      Ak náhodou raz budete predávať byt a budete ho predávať v Starom Meste, tak 1 000 Euro za 

m2 ,dajte mi vedieť, rád ho kúpim.  

Starosta: 

      Ďakujem pekne, poprosím, nevykrikujme, pani poslankyňa Ležovičová , faktická poznámka 

na pána Straku. 
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Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

       Ďakujem, tých 1 000 metrov je tá akcia štátu a je s tým veľký problém sa s tým vtesnať do tej 

sumy, upozorňujem, že je to bez pozemku a bez infraštruktúry, to je len holostavba na dom ako 

taký, čiže neráta sa do toho infraštruktúra, ktorá je dôležitá a pozemok, ktorý je v Starom Meste 

najdôležitejší. Ďakujem. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Domorák, nech sa páči. 

Poslanec Miloš Domorák: 

     Ja navrhujem ukončiť diskusiu. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, takže dávam hlasovať o tomto návrhu, takže prosím hlasujte, prezentujte sa 

a hlasujte o návrhu, poprosím, zapamätať si to poradie, ktoré tam bolo ešte v čase. Prezentujte sa, 

nech sa páči.  

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

      Nie, nie, prezentujte sa a hlasujte o ukončení diskusie o návrhu pána poslanca Domoráka. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A teraz hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

       No, tak tak... Takže za hlasovalo 15 poslancov, 2 boli proti, 5 sa zdržali, konštatujem, že 

tento bol návrh schválený a máme tam ešte troch poslancov, ktorí boli prihlásení pred týmto 

návrhom, to je pán poslanec Gajdoš, pán poslanec Kollár a pani poslankyňa Oráčová, takže oni 

ešte vystúpia , nech sa páči pán poslanec Gajdoš. 

Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš: 

       Ja len chcem upozorniť, aby sme sa tu neslovičkári, ja samozrejme budem najšťastnejší, keď 

to predáme  za čo najvyššiu sumu, hej, lebo bolo mi tu niečo iné vkladané.  

Starosta: 

    Ďakujem pekne,  pán poslanec Kollár.  
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Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

     Ja som len chcel ušetriť slová pána poslanca Domoráka  a chcel som navrhnúť ukončenie 

diskusie, ale už keď mám diskusné vystúpenie, budem rád, keď budeme hlasovať o návrhoch, tak 

ako prišli, to znamená pán Osuský a pán Vagač a aby sa hlasovalo ako o prvom návrhu. 

Starosta: 

    Ďakujem pekne, pani poslankyňa Oráčová, posledný diskusný príspevok tejto diskusie. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

     Ja som sa len chcela opýtať, v dôvodovej správe je napísané, že je to voľné odo dňa 27. marca 

2015, to je takmer rok, prečo sme to nedali do verejnej obchodnej súťaže , tento priestor, keď je 

rok voľný?  

Starosta: 

      Ja neviem... 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

      Pretože, tento pán okamžite podal žiadosť o odpredaj a kým sa technicky dalo dokopy to, že 

sa oslovilo všetkých  71 vlastníkov bytov a nebytových priestorov, tak trošku, chvíľku  trvá, 

oslovili sme taktiež správcu, jednak vlastníci bytov, čo sa týka toho prenájmu, bolo by to tam 

komplikované, pretože vlastníci bytov si tam len tak niekoho z ulice podľa mňa ani nevpustia, 

museli by sme ich mať súhlas, aby sme to mohli na niečo prenajímať, pred tým to bolo prenajaté 

pani Blechákovej, ktorá bola vlastníčkou bytu toho istého, ktorý majú momentálne Polakovičový, 

lebo ona zomrela, takže ten byt predali a Polakovičovci o to, požiadali o odkúpenie. Ja tam vidím 

ako problém to prenajať, pretože prístup je tam z povalovej časti a s tým by nám museli dať 

súhlas aj ostatní vlastníci, aby sme to mohli hocikomu tretiemu prenajať. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

      A prečo, že 71, keď tuna tých podpísaných je ich tuším iba 11.... 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

      Ale to je konkrétne vchod číslo 8, Žilinská 8 a 71 je celý bytový dom Škovránčia 1,3, 

Žilinská. 

Starosta: 

      Jedna parcela. Takže končíme diskusiu a poprosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia 

o návrh, pozmeňujúci návrh v poradí, v akom boli predložené, poprosím, ďakujem pekne.  

Poslanec Ing. Kristián Straka: 

      Návrhová komisia dostala dva pozmeňovacie návrhy. Ako prvý pozmeňovací návrh je návrh 

pána poslanca Vagača, ktorý navhruje za m2 1 000 Euro  a spolu s pozemkom je to celková suma 

21 549,08 Euro, áno? V poriadku pán Vagač?  

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/11313/-/iframe
http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/11313/-/iframe


 58 

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Kristián Straka: 

     Dobre... 

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Kristián Straka: 

     Dobre, čiže je to prvý pozmeňovací návrh, tak ako som ho povedal. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, čiže hlasujte o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Vagača, prezentujte sa 

prosím. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, za hlasovalo 17 poslancov, 3 boli proti, 3 sa zdržali, takže konštatujem, že 

tento návrh, pozmeňujúci návrh bol schválený, tým pádom hlasovať o druhom pozmeňujúcom 

návrhu je zrejme bezpredmetné a tým pádom poprosím ešte návrh uznesenia ako celok, nech sa 

páči, návrhová komisia. 

Poslanec Ing. Kristián Straka: 

     Ešte by som k tomu iba povedal, že pán poslanec napísal tu, ako, že je to návrh k uzneseniu 

číslo 10, je to uznesenie číslo 11. To by som poprosil, to som si teraz všimol... 

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu) nie návrh 10... 

Poslanec Ing. Kristián Straka: 

      K bodu, ja viem, že k bodu číslo 10, ale na tom pozmeňováku, ktorý mi dal do rúk, tam sa 

pomýlil, čiže to by som potom poprosil.... 

Starosta: 

     Dobre, takže teraz poprosím o návrh uznesenia. 

Poslanec Ing. Kristián Straka: 

      Čiže návrh uznesenia je taký, ako ho máte pred sebou v pôvodnom znení až na tú sumu, tých 

1 000 Euro na m2. 

Starosta: 
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      Poprosím tú celkovú sumu. 

Poslanec Ing. Kristián Straka: 

      Celková suma je potom 21 549 nula celá osem Eur .. 

Starosta: 

     Celých nula osem. Ďakujem pekne, takže poprosím hlasujte, prezentujte sa a hlasujte o návrhu 

uznesenia k bodu číslo 10. Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 18 poslancov, nikto nebol proti a zdržali sa 5, 

takže návrh na predaj tohto priestoru bol schválený. Teraz popro, sa vrátime k bodu číslo 2. 

Dostali ste návrh, nový návrh zámeru na poskytovanie finančného príspevku na dopravu pre 

obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Keďže bola diskusia ukončená, tak ja si vlastne 

tento návrh osvojujem, je to vlastne návrh, máte ho pred sebou, takže ak to korešponduje s tým, 

myslím s tým, čo tu bolo deklarované,  aká bola vôľa zastupiteľstva , tak táto diskusia je 

ukončená už. 

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

     Prerušená, ale prerušená v situácii, keď bola ukončená diskusia, nie? No, ja si tak pamätám, 

dobre, tak môžeme s tým pokračovať, ak s tým súhlasíte v diskusiii, pán poslanec Holčík, 

diskusný alebo faktická? 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

      Tak faktickú mu zrušte a... 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) o ten návrh, ktorý sme teraz dostali a k tomu sa nediskutovalo 

a dovolím si teda len k bodu 6, kde je napísané, príprava môže byť uskutočnená počas pracovných 

dní v čase od 7.00 do 15.00 hodiny, že tá 15.00 hodina nie je dobrá. Zubári, urológovia a ďalší 

lekári, niektorí až do 22.00 sú otvorené ambulancie, čiže ak niekto z nich tam má pozvanie na 

21.00 hodinu, tak to nemôže stihnúť.  

Starosta: 

      Do 21.00 hodiny, poprosím pánovi Holčíkovi tú faktickú zrušiť, aha vy to neviete? Tak 

poprosím pani Satin, pardon pán poslanec Osuský má, faktická poznámka na pán Holčíka. 
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 Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

       Ďakujem pekne pán starosta, podporujem návrh Štefana Holčíka a taxislužbe je v zásade 

jedno, kedy odvezie pacienta kamkoľvek a je jasné, že taxislužba nemôže zastupovať RZP teda 

rýchlu zdravotnú pomoc, lebo návšteva zubára objednaná na 17.45 jednoducho nie je rýchla 

zdravotná pomoc, ale ak chceme nediskriminačne umožniť, tým, ktorým to chceme umožniť, 

návštevu lekára, tak musíme myslieť na to, že aj takáto možnosť existuje a nevidím dôvod, aby 

sme neakceptovali to, čo Štefan Holčík povedal.  

Starosta: 

     Ďakujem pekne, pani poslankyňa Ležovičová, faktická poznámka na pána Holčíka. 

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

     Ďakujem, je pravda, tá 15.00 hodina, keby aj skončili úradné hodiny, kým sa otočí naspäť a ja 

preto navrhujem do 18.00 hodiny, to je normálny čas, ako buďme objektívni, dôchodcu nikto 

nebude volať na 21.00 hodinu, čiže ja navrhujem čas od 7.00 do 18.00, to už aj poobedňajšie 

termíny sa dajú stihnúť a prípadne poobedňajšie termíny môže stihnúť rodina s klientom, tam ide 

práve o to posilnenie tej pracovnej doby, ale dobre posuňme to,  lebo naozaj niektoré, 90%  

lekárov, nehovorme o súkromných robí maximum do 18.00 hodiny večer, keď majú aj predĺžené, 

takže ja navrhujem od 7.00 do 18.00. 

Starosta: 

      Pokiaľ s tým ako spracujú, dobre, takže akceptujeme takúto pripomienku, takže prosím v tom 

návrhu si zmeňte 15.00 na 18.00 hodinu. Pán poslanec Gajdoš, faktická na pána Holčíka. 

Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš: 

     Ja som len chcel ,k tej,  k tej dobe, je nutné to takýmto spôsobom oklieštiť? Lebo, keď je tam 

nejaká pohotovosť a podobne, že ten starý človek musí ísť na pohotovosť, tak pohotovosť je 

nonstop, čiže je otázka, či to musíme... 

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

      Ďakujem , poprosí, diskutujme na mikrofón. Pani Satinská, diskusný príspevok, nech sa páči.  

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

      Ja by som chcela poprosiť, teda mám taký návrh, že nárok na príspevok v bode 3, budú mať 

nárok poberatelia starobného a vyškrtnúť predčasného starobného dôchodku, lebo to naozaj nie sú 

seniori. Takže ja by som to podala ako pozmeňujúci, pokiaľ si to neosvojí predkladateľ. 
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Starosta: 

     Dobre, takže akceptujeme aj takúto vec, takže v bode 3 si vyškrtnite a predčasného stavebného 

dôchodku, ďakujem pekne, pani poslankyňa Párnická, faktická na pani Satinskú?  

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

     Dobre, pán poslanec Kollár, diskusný príspevok, nech sa páči.  

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

     Ďakujem pekne, chcem vyjadriť radosť, že môj návrh bol nie len zrozumiteľný, ale aj 

pregnantný pri riešení tohto bodu a bod 1, ktorý obsahuje toto v plnej šírke korešponduje s mojim 

návrhom, ďakujem budem určite podporovať. 

Starosta: 

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

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

     Ale nepo...... 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

     No, pán Kollár nebudem citovať, čo ste teraz povedali, tak teda na mikrofón. Pán Kollár toto 

bolo vôľa, všeobecná vôľa väčšiny tohto zastupiteľstva, prosím Vás pekne (nie je rozumieť so 

záznamu) že by to bol Váš návrh a Vy ste tu jediný, ktorý za to bojovali. Navrhol to pán 

Muranský, pán Muranský je člen Staromestkého pravicového klubu a navrhol to na miestnej rade.  

Starosta: 

      Poprosím diskutujme na mikrofón, rešpektujme sa navzájom, ďakujem pekne, pán poslanec...  

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

      Ale iba na seba môžete, no môžete, pán poslanec Kollár... 

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

       Áno, áno, nie on môže reagovať, lebo on mal diskusný áno, ale on mal diskusný príspevok, 

ona reagovala na jeho diskusný príspevok a on teraz ukončil diskusiu svojím, svojou faktickou, 

nech sa páči.  
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Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

     Samozrejme, ženy si vysoko vážim, skutočne vysoko si vážim a som rád, že sa rozvinula taká 

diskusia, nie je podstatné, čo navrhnem, dôležité je, že ste si to osvojili a ja to rád podporím. 

Ďakujem.  

Starosta: 

      Ďakujem, pani Párnická, teraz neviem, chcete reagovať na pána Kollára? 

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu)  

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

      A prečo ste ho nepodali? 

Starosta: 

      Skúsme, skúste ísť diskusnými a nie faktickými. 

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

       Dajte si diskusný príspevok, dajte, poprosím Vás, pán poslanec Dostál, diskusný príspevok. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

       Ďakujem, ja by som chcel... 

Starosta: 

      Poprosím... 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

      Ja by som sa chcel vrátiť k tej téme, že ako to má byť časovo vymedzené, čiže našim 

zámerom je ošetriť iba objednané návštevy lekára? Lebo, lebo keď niekto ide trebárs v noci na 

pohotovosť, tak nemusí to byť situácia, ktorá vyžaduje prevoz sanitkou, ale, ale možnože, keď 

toho dôchodcu začnú tak bolieť zuby, že to už nevie vydržať, tak ide na, na zubnú pohotovosť, tak 

možnože ešte akútnejšie potrebuje ten taxík ako cez deň, keď si tam vie dôjsť hromadnou, 

hromadnou dopravou, tak ja sa len pýtam, že či toto je zámer, že chceme vylúčiť tieto stavy a tieto 

situácie a vtiahnuť to iba na bežné návštevy lekára... 

Starosta: 

      Poprosím, nediskutujte...pán Dostál hovorí.... 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

      A ak áno, tak či ( nie je rozumieť zo záznamu) či to z niečoho vyplýva, že prečo to chceme 

takto spraviť a neošetriť povedzme aj situácie, že nejaký akútny stav, ktorý ale neumožňuje 

zavolať sanitku povedzme v noci a dôchodca využije, využije, teda preplatíme mu dennú návštevu 
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lekára, ale už tú nočnú nie hoci, hoci tam to môže byť akútnejšie, hovorím, môže, môže akútnejšie 

potrebovať ten taxík ako cez deň, keď sa prepraví električkou.  

Starosta: 

      Poprosím pána Ležoviča, áno, počuť, hovor, 

RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho: 

       (nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

       Áno, počuť, hovor. 

RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho: 

       (Nie je rozumieť so záznamu) sme suplovali ten čas kvázi toho silného pracovného času, tá 

prepravná služba, ktorá sa poskytovala ako sa poskytovala to , sa tiež neposkytovala v nočných 

hodinách, teda, že o 21.00, preto ten čas išiel z toho času a vychádzali sme z toho, preto je tam ten 

čas. Keď vy uznáte, že tento čas má byť nonstop , uznáte, bude nonstop do šiestej ako si poviete, 

ale ten čas, preto bol taký nastavený ako bol nastavený aj pred tým, v tom čase využívaný. 

Starosta: 

      Ďakujem bol som vtedy  poslanec a dovolím si poznámku, že zrejme to bolo nastavené preto, 

aby to vlastne zodpovedalo pracovnej dobe toho vodiča, zamestnanca miestneho úradu. Takže to 

je taká moja domnienka, že asi preto to bolo takto limitované. Pán poslanec Osuský, faktická 

poznámka. 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

       Ďakujem pekne, nepodávam to ako pozmeňovací návrh, lebo verím, že zdravým rozumom 

pochopíme, že je to na prospech veci a prosím autora návrhov teda vlastne toho, kto zastupuje 

pána starostu, aby sme bod 6 ako taký, vypustili z tohto projektu, pretože zuby môžu bolieť 

v nedeľu, môžu bolieť o 23.00 v noci, môže sa stať kdečo,  kde nie je morálne zodpovedateľné 

zneužitie rýchlej zdravotnej pomoci, čiže zobrať sa kvôli stoličke vľavo sanitkou, za ktorú zaplatí 

daňový poplatník a odvodca zdravotných odvodov ťažké peniaze sa mi zdá zvláštne. Niekto povie 

áno a teraz tu bude Staré Mesto kryť 2 Eurami 50, aj každopádne je to zdravý rozum a toto 

obmedzenie skutočne nadväzovalo na pracovnú dobu pána Suchovského, dobrého človeka, ktorá 

ale teraz limitujúcim faktorom nie je.  

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pani poslankyňa Ležovičová, faktická poznámka na pána Dostála. 

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

      Ďakujem, v podstate, treba si uvedomiť, že po nočných hodinách neexistuje, aby som ja moju 

mamu bez doprovodu pustila niekde na centrálny príjem, čiže tam je už suplovanie nejakého 
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doprovodu, čiže toto je to riešenie, že prečo sme to dobré posunuli na  tú šiestu hodinu a to má tu 

logiku, ale v noci nehať taxíkom prevážať seniora do nejakého, sa choďte pozrieť ako vyzerá 

centrálny príjem, takže nedoporučovala by som a preto by toto nemalo suplovať, naozaj tu na 

nech je spoluúčasť nejakého rodinného príslušníka, ktorý ho zoberie tým autom, alebo niečo 

podobné.  

Starosta: 

      Ďakujem pekne, to sú faktické poznámky na pána Dostála, takže pán Straka na pána Dostála, 

faktická. 

Poslanec Ing. Kristián Straka: 

      Ďakujem pekne za slovo, ja neviem prečo ale ešte bol som tam prihlásený dávnejšie pred  

pána poslancom Osuským, ešte stále tam bolo moje meno, neviem prečo to vypadlo, svietilo to 

tam, ja to používam, chcel som poprosiť len jednu vec, kvôli zrozumiteľnosti sa pýtam pána 

poslanca Kollára, pretože bolo prerušené rokovanie o tomto bode a pred tým prerušením pán 

poslanec Kollár, dal si pozmeňovací návrh a keďže je tu nový návrh zámeru, tak či trváš na tom 

pozmeňovacom návrhu alebo nie? No to bolo k tomuto výberu, ja prečítam, prečítam ho, či? 

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu)  

Poslanec Ing. Kristián Straka: 

       Ale či trváš na tom, alebo nie? 

Starosta: 

       Ale prosím, hovorme, keď máme slovo, dobre? Ďakujem pekne za faktickú poznámku pána 

Straku, pán poslanec Holčík, faktická poznámka. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

      Ďakujem, ja by som sa teda prihovoril, tak ako povedal pán kolega Osuský, za úplne 

vyškrtnutie toho bodu 6 a posunutie potom číslovania, že 7 bude 6 a tak ďalej a druhá vec, pani 

kolegyňa navrhla aby sa teda vyškrtlo, že sa nebude dávať predčasným dôchodcom, ale musím 

povedať, že tí majú 350 Euro a menej a nevidím dôvod, prečo by sme práve im nemali toto 

poskytnúť.  

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu)  

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

     Ale tu nie je reč o senioroch, ten materiál sa volá... 

Starosta: 
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      Poprosím, hlásme sa, hovorme, každý si povie, pán Holčík, ďakujem pekne, pán poslanec 

Dostál končí sériu faktických poznámok na svoj diskusný príspevok, pani Ležovičová už nemôže 

faktickou poznámkou, diskusným príspevkom môže, pán poslanec Dostál, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

      Ďakujem za všetky faktické poznámky, zareagoval by som na pani poslankyňu Ležovičovú 

a rád by som jej zacitoval, že nárok na príspevok budú mať poberatelia starobného dôchodku, 

alebo teda pôvodne mali byť aj predčasného starobného dôchodku, čiže to nemusia byť starí, 

nevládni ľudia 90.ročný, ktorí nevedia, nevedia sa sami pohybovať. To môže byť človek v plnej 

sile, ktorý, ktorý sám chodí aj hromadnou dopravou. Teda keď ho začne bolieť tá stolička v noci, 

tak nemusí ho doprevádzať jeho dieťa alebo, alebo suseda, vie tam prípadne tým taxíkom alebo 

inak sa dopraviť, dopraviť aj sám, čiže ja sa tiež prihováram k vypusteniu toho bodu 9, ktorý sa 

evidentne odvíja iba od toho, že sme zabezpečili, tak ako povedal pán starosta, vlastným 

zamestnancom, teraz, keď to ideme zabezpečovať prostredníctvom  úradu a nie časti nákladov 

taxislužbe tak nevidím žiadny dôvod.  

Starosta: 

      Ďakujem pekne pani poslankyňa Oráčová , diskusný príspevok. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

      Keďže je to návrh zámeru na poskytovanie finančného príspevku na dopravu obyvateľov 

mestskej časti, nie iba pre seniorov, ja by som bola určite rada, keby tam ostali aj poberatelia 

predčasného starobného dôchodku, pretože, často krát sú to ľudia, ktorí  idú do predčasného 

dôchodku na základe svojich zdravotných dôvodov a ostávajú naozaj len na tom svojom 

dôchodku, nemusia to byť invalidní, keď ma nárok na predčasný ide do predčasného, nie do 

invalidného a tak isto by som, by som sem chcela doplniť aj pre samostatne žijúce matky s deťmi, 

pretože na našom území sa narodilo pokiaľ viem okolo 400 detí, čiže tých žien, osamelo žijúcich 

nebude až tak veľa a myslím si, že často krát sa na ne nemyslí a tak isto sú vo veľmi ohrozujúcej 

skupine, čo sa týka financií. Ďakujem. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne pani poslankyňa Satinská, faktickú na pani Oráčovú. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

      Chcela by som povedať, teda odpovedať, alebo teda  podotknúť, k tomu, že tí predčasní 

starobní dôchodcovia, to je hypotéza, že idú preto, že sú na tom zdravotne horšie. V podstate 

zákonodarca myslel na to, že tí starí ľudia, starší teda 2 roky pred dôchodkom si nenájdu prácu, 

čiže to nie sú zdravotne hendikepovaní a keby sme už potom rozprávali o zdravotnej 

hendikepovanosti obyvateľov, tak potom tam nám vypadli úplne invalidný dôchodcovia, ale ja si 
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myslím, že pôvodne totižto tá prepravná služba bola, tak nám to bolo na sociálnej komisii vždy 

vysvetľované, že pre seniorov, pre zdravotne postihnutých seniorov, takže naozaj by som si trvala 

na tom, že vyškrtnúť predčasne starobných dôchodcov a keď už teda nevyškrtnúť, tak potom 

pridať aj invalidných. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, faktická na pani Oráčovú.  

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

      Barborka vieš, môžeme začať rozširovať toto portfólio adresátov , k tomu ja len jedno, 

samozrejme existujú, čisto teoreticky ovdovelý, osamelý otcovia, ale zároveň existujú 

dôchodcovia, ktorí majú 700 – 800 Eurové dôchodky, existujú taký, ktorí majú 350 ani toto 

nediferencujeme, viem si predstaviť, že po Borisovi Kolárovi je zopár osamelých matiek, ale 

nemyslím si, že mám týmto spôsobom rozširovať portfólio. Jednoducho existujú i rodiny, ktorých 

finančná situácia na hlavu, môže byť oveľa horšia ako situácia osamelej matky, takže v tomto 

zmysle  by sme sa nedopracovali brehov tohto rozširovania, myslím, že tak ako to je  po úprave 

v bode 3 Vierou Satinskou je to v poriadku.  

Starosta: 

      Pán poslanec Domorák, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Miloš Domorák: 

      Jas zase naopak, práve tie matky by som tam zahrnul, ja v tom nevidím problém, nemyslím si, 

že práve aj v minulosti sa ukázalo, že tento sociálny taxík ako ho tak môžem nazvať, nebol 

zneužívaný , neboli to nejaké kvanta ľudí, takže nemyslím si, že keď tu odsúhlasíme niečo, že to 

bude opäť vo veľkých číslach , vo veľkých kvantách, takže by sme to nemali komplikovať, 

obmedzovať časom a komplikovať ho ďalej. Ďakujem. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, druhý diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

      Začal by som trošku netradične, pán poslanec Osuský, myslí si, že je veľa žien, ktoré nie sú 

osamelé a ich deti nemajú takú starostlivosť, ako tie osamelé manželky, ktorých otcom je Boris 

Kolár , to je na úvod. Pretože chcem, aby môj poslanecký ,môj poslanecký návrh uznesenia 

prešiel a si ho osvojili ostatní poslanci, tak sťahujem tento návrh a som rád, že som sa pričinil 

k tomu, že sa k tomuto bodu rozvinula široká, konkrétna, opodstatnená a férová diskusia. 

Ďakujem. 

Starosta: 

      Ďakujem, pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok, nech sa páči. 
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Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

      Ja by som to rozdelila na dve veci, podľa úzusu, každý človek nad 30 rokov je senior, minule 

sme to diskutovali na mestskej sociálnej komisii, kvôli sociál, teda kvôli bytom pre seniorov, čiže 

to je klasifikácia medzinárodná. Naozaj by som do toho zaradila, ja som si neuvedomila, že aj 

invalidné dôchodky, jednoducho každý, ktorý má dôchodok a nie je posúdený, lebo tí ZŤP sú 

posúdení sociálnou službou sociálnej komisii, ale všetci ostatní ktorým sa to buď nechce vybaviť, 

je to komplikované veľmi komplikované vybavovať, naozaj ako náhle je dôchodca, to je jedno či 

je invalidný  či je predčasný, predčasný je maximum 2 roky pred dôchodkom, invalidný, tie 

dôchodky sú naozaj mizerné, by som do tejto skupiny zaradila. Berme to tak, že majú to  

komplikované tým, že keď chcú vyúčtovanie  už musia niekoho poprosiť, musia to dokladovať, 

čiže nebude sa to znevažovať. Niekto, kto má dôchodok 1 000 Euro sa nebude predsa tuna, jemu 

nebude problém ten taxík si naozaj objednať, aby posielal tuna to zdokladovať, aby tie peniaze 

dostal. Okrem toho, budeme to po roku vyhodnocovať a naozaj sa mi ľúbi situácia ženy, osamelé 

ženy s deťmi, naozaj nemusia mať auto  a to choré dieťa bolí ešte viac ako bolenie zubov, 

prenášať v noci na pohotovosť, ale to by som nemiešala do tejto kategórie, ja by som to dala 

samostatne na sociálnu komisiu, porozmýšľať, ako by sa dala skupina žien s deťmi ošetriť, to 

treba aj vypracovať pravidlá. Nemiešajme teraz seniorov so ženami s deťmi ale dá sa to, dá sa to 

samostatne ošetriť a dopracovať, zatiaľ sa o tom na sociálnej komisii nerozprávalo, ja to dám 

nabudúce ako návrh do komisii, takže ja navrhujem, každý je seniorom od 50 rokov, čiže ako 

náhle berie dôchodok, to je jedno či predčasný, normálny alebo invalidný, má papier o dôchodku 

so sociálnej poisťovne, by som to nerozlišovala  a nechala by som ako mať nárok na túto 

prepravnú službu.  

Starosta: 

       Prosím nevykrikujme, ďakujem pekne pán poslanec Vagač, faktická poznámka na pani 

Ležovičovú. 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

      Na základe, na základe toho, čo som si všetko vypočul sa mi zdá, že či neurobíme 

rozumnejšie, že ten návrh stiahne sa, dopracuje sa, prediskutuje sa v komisiách a dajme nejakú 

(nie je rozumieť zo záznamu) lebo zdá sa mi, že je tu toľko všetkých návrh, nápadov  aby sme 

nediskutovali, netvorili ten návrh , lebo už, už sme raz tvorili, už je tu ďalší návrh , teraz sú tu 

ďalšie návrhy, ja to dávam na zváženie, že či to nie je lepšia cesta ako sa tu handrkovať 

a presviedčať. Ďakujem.  

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, faktická poznámka na pani Ležovičovú. 
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Poslanec Ondrej Dostál: 

        No, ja si myslím tiež, že je to vec o ktorej ak, tak by sa malo ešte viac diskutovať, ale 

nemyslím si, že je to dôvod na to, zamietnuť celý materiál, čiže ja by som sa prihováral za to, aby 

sme dnes schválili ten materiál v tej podobe, na ktorej je zhoda, na nejakom najmenšom 

spoločnom menovateli, ten najmenší spoločný menovateľ, by podľa môjho názoru mohol 

spočívať v tej... 

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu)  

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

       Ale neblokujme schválenie týchto, tohto zámeru, kvôli tomu, že v tejto chvíli nemáme 

prediskutované, že či tam majú byť slobodné matky, alebo  invalidní dôchodcovia, alebo matky 

s deťmi, alebo nezamestnaní alebo kto.   

Starosta: 

      Ďakujem pekne, ja chcem upozorniť, že vlastne tento návrh má byť, nahradiť situáciu, ktorá 

vzniká po zrušení VZN o prepravnej službe a tej prepravnej služby, to znamená, že tu nebola 

ambícia rozširovať ten počet poberateľov tejto služby, to znamená, že to je vlastne len zmena toho 

systému pri zachovaní okruhu dotknutých, to znamená, že preto bol ten návrh, takto ak sa naozaj 

môžem prihovoriť, tak skúsme  v prvej fáze, prvý krok urobiť takto, vždy je čas rozšíriť ten počet, 

ale tento návrh bol dvakrát v sociálnej komisii, teraz tu vlastne vyplávali na povrch nové návrhy, 

ktoré neboli prerokované, to je akože teda môj názor. Vy rozhodujete samozrejme, pani 

poslankyňa Uličná, faktická poznámka na pani Ležovičovú zrejme, alebo na mňa. Pani Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

       Áno ďakujem pán starosta, Vy ste to povedali, že my teraz riešime zrušené VZN o prepravnej 

službe, to som chcela povedať aj ja, čiže tiež, nemodelujme tu nejaké nové situácie, skúsme sa 

zaoberať tým návrhom, ktorý tu je. Ja tiež sa prikláňam za to, že predčasných starobných 

dôchodcov z toho vyčiarknime a takisto vyčiarknime ako preprava môže byť, aby sme to časové 

obmedzenie to tam nedávali a skúsme to schváliť v takejto podobe  a môžeme sa s tým zaoberať, 

bola tu predsa ambícia nejaké príspevky novonarodeným detičkám, tak tiež sa môžeme tým 

zaoberať, či vieme radšej účinnejšie pomáhať matkám v sociálnej núdzi alebo, alebo nejak inak, 

čiže nemodelujme tu nové situácie, čiže skúsme sa týmto zaoberať. Ďakujem. 

Starosta: 

      Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Domorák, diskusný príspevok.  

Poslanec Miloš Domorák: 

      ( nie je rozumieť zo záznamu) diskusiu.  
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Starosta: 

      Ďakujem pekne, takže dávam hlasovať, nech sa páči prezentujte sa prosím. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

        Prezentujte sa prosím a budete hlasovať o pozmeňujúcom návrhu , pozmeňujúcom návrhu 

pána poslanca Domoráka na ukončenie diskusie k bodu číslo 2. Hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/  

Starosta: 

      Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 15 poslancov, proti boli 2, 5 sa zdržali. Takže 

návrh bol schválený, koniec diskusie a posledné dva príspevky prihlásených poslancov pani 

poslankyňa Oráčová a pán poslanec Osuský, nech sa páči pani poslankyňa Oráčová. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

      Chcem sa opýtať, že teda či dostaneme aj nejaký návrh na zmenu uznesenia od pani kolegyne 

Satinskej. Ďakujem. 

Starosta: 

      Takto, v uznesení , v uznesení je návrh, pardon, v uznesení sa konštatuje, že schvaľuje návrh 

a ja som si vlastne osvojil ten, ten tú zmenu, to znamená, že vyškrtnutie toho a predčasného 

starobného dôchodku, potom som si pôvodne osvojil do 18.00 hodiny teraz si osvojujem teda 

vypustenie toho bodu 6, ak s tým teda súhlasíte a prečíslovanie toho bodu 7 na číslo 6 a bodu 8 na 

číslo 7. Ďakujem pekne, pani, pán Osuský, nech sa páči. 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

      Ďakujem pekne, už len nakoniec chcem konštatovať, že je to dobré, tak ako to bolo teraz 

prednesené a samozrejme, že človek chápe a teraz ja to ozaj hovorím možno proti sebe (nie je 

rozumieť zo záznamu), že je veľa potrebných, ktorí nemôžu byť v tejto definícii a naopak sú v nej 

nepochybne i ľudia s dobrými dôchodkami, ktorí by to mohli platiť, ale rozlievať túto kaluž do 

bezbrehosti k ničomu nepovedie, lebo to by sme skutočne museli vidieť daňové priznania 

a hypotekárne záťaže a tisíc iných vecí, rodiny so 4 deťmi, ktorá má možno per kapitá možno 

menší príjem ako samotná matka, to znamená a úplne nakoniec poviem za socializmu, keďže bol 

teraz Biľakov pamätník takou témou, tak bol taký pekný vtip, kde sa malo zdražovať na ústrenom 

výbore a ( nie je rozumieť zo záznamu) rozhodovalo že na A za A autobusy, za B neviem čo 

a keď sa došlo na P, tak povedal Vasiľ Biľak, všetko. A tak to vošlo do dejín, to znamená, potom 

v tomto prípade, keby sme neudržali brehy, tak bude krik, budú všetci 
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Starosta: 

      Ďakujem pekne, takže ten bol posledný diskusný príspevok, končím diskusiu a poprosím teda 

Návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

      Ďakujem, Návrhová komisia nedostala žiaden návrh na zmenu uznesenia, preto prosím 

hlasujte tak ,ako ste dostali materiál predložený, vlastne po prestávke.  

Starosta: 

       Vypustením.... 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

       Vypustením predčasného v bode 3 a vypustením celého bodu 6 a bod 7,8 sa prečísluje na bod 

6 a 7. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, prosím , prezentuje sa.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

       A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, takže ukončili sme bod číslo  2 a teraz, ak dovolíte, keďže vlastne bolo 

poludnie a máme obed, tak dovolím si prerušiť rokovanie a rád by som pri tejto príležitosti ak 

dovolíte, keď všetci tu sedíme, zablahoželal dvom našim kolegom, poslancom, ktorý sa dožili 

významného životného jubilea a je to pani poslankyňa Satinská, ak dovolíte a pán poslanec 

Straka. 

 

/Obedná prestávka/ 

 

Starosta: 

       Takže konštatujem pri pohľade do siene, že sme uznášaniaschopní a pokračujeme bodom 

číslo 11.  Zasvietime si, trošku? Ďakujem pekne. Takže bod číslo 11, je to návrh koncepcie 

rozvoja Staromestská a.s., je to materiál , ktorý vlastne vyplynul z uznesenia miestneho 

zastupiteľstva z decembra, keď ste rozhodovali o výpožičke  areálu na, na Žilinskej ulici, našej 

obchodnej spoločnosti Staromestská. Poprosím pána, dovolil som si pozvať členov predstavenstva 

pána Slaninu Igora, pána Jána Krtu a pána Mariana Pukača. Poprosím pána, teda jedného z nich 

pána Slaninu ako predsedu predstavenstva, aby nám uviedol tento materiál. 
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Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s.:  

       Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci dovolili sme po dôkladnej 

analýze a niekoľko mesačnej komunikácii, tak s vedení úradu mestskej časti, ako s vedúcimi 

dotknutých oddelení , vám predložiť koncepciu rozvoja Staromestská, ktorá vychádza jednak 

z historických činností, ktoré v Staromestskej niekedy boli a jednak z potrieb a budúcnosti 

fungovania Staromestskej akciovej spoločnosti. Koncepcia Staromestskej spoločnosti je 

postavená na niekoľkých hlavných činnostiach, rozdelené to je na správu verejných priestorov, 

zabezpečenie servisu pre kultúrno - soločnenské podujatia, správa a prevádzka parkovísk, 

odťahová služba, správa budov a správa a prevádzka parkov a záhrad a podnikateľská činnosť. 

Neviem, či je potrebné čítať, máte všetci materiál pred sebou. 

Starosta: 

        Nie, myslím si, že netreba, poprosím, aby ste tu ostali, keby boli nejaké otázky. Nech sa 

páči, otváram diskusiu, pán poslanec Bučko, faktická poznámka, nech sa páči 

Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko: 

         Ďakujem pekne, Staromestká bola zriadená za podpory poslancov aj ten, tá koncepcia sa 

zdá, že by mohla byť v poriadku, ale chcem sa spýtať, že povedzme tie orgány, ktoré ich majú 

kontrolovať, či už bola, boli zvolaní, alebo či dozorná rada už zasadala, či má nejaké výstupy, 

alebo nejaké kontrolné mechanizmy na fungovanie terajšej Staromestskej spoločnosti. 

Starosta: 

        Pokiaľ viem, tak nie, Dozorná rada nerokovala, nemala, nestretla sa, s tým, že je vlastne 

na členoch Dozornej rady, aby, aby sa nejakým spôsobom konštituovali, takže očakávam, tí ktorí 

boli zvolení týmto zastupiteľstvom do Dozornej rady, aby sa, aby začali pracovať a plniť si 

vlastne svoju funkciu. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s.:  

      Možno by som doplnil, že prebieha kontrola pánom hlavným kontrolórom, prebehol 

právny audit existujúcich zmlúv, ten bol odovzdaný piatok, pondelok ho dostal aj pán kontrolór, 

len tá agenda je obsiahlejšia, takže  verím, ako náhle bude spracovaná, tak bude z toho výstup.  

Niekto: 

       (nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

        Toto je vec na poslancov, v Dozornej rade sú poslanci, takže je to otázka na poslancov, 

nie na predstavenstvo. Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka.  
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Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

       To, kým prejdeme akože k celej tej koncepcii , tak túto pán Slanina povedal hneď v úvode, 

že  je tu niekoľkomesačná analýza práce s úradom, tak potom sa pýtam, prečo sme túto 

niekoľkomesačnú analýzu dostali na rokovanie komisii o 15.05 a komisia 27.01. zasadala o 15.30, 

takže myslím si, že ten priestor 25minút štúdia bol minimálne taký zvláštny a s tou Dozornou 

radou ja mám pocit, že pani Oráčová niekoľkokrát vyzývala pána starostu, aby bola zvolaná 

Dozorná rada, tak neviem, kde to zase zlyhalo, lebo ja som bola v tom, že pán starosta Vy ste 

valné zhromaždenie, Vy musíte zvolať Dozornú radu, či? 

 Starosta: 

       Valné zhromaždenie nezvoláva Dozornú radu, Dozorná rada je samostatný orgán.... 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

      Ok, beriem späť, ale tak viem, že pani Oráčová už niekoľkokrát intervenovala tieto veci, 

tak, tak sa to potom nedalo nejakým spôsob doriešiť inak? Ďakujem.  

Starosta: 

      No, sú tam viacerí, teraz presne neviem, ktorí sú tam členovia v tej Dozornej rade, si 

myslím piati, tak nie je to vec len pani Oráčovej, ale aj tých ostatných štyroch, takže ja týmto, ako 

to nespadá pod starostu, to je proste orgán, orgán spoločnosti, ktorý je mimo valného 

zhromaždenia a v podstate akcionár s tým... ako je to nezávislé od akcionára, takže.... 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

        (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

       Bolo to odovzdané hneď, ako to bolo hotové. Staromestská, na vysvetlenie, Staromestská sa 

podieľala intenzívne na organizácii Vianočných trhov, to znamená, že tam nebol možno taký 

priestor venovaním sa týmto veciam a v podstate, ako náhle to bolo pripravené, tak to, tak to bolo 

predložené, predložené komisiám... neviem no... pán poslanec Kollár diskusný príspevok, nech sa 

páči.   

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

        Vážený pán starosta, vážení prítomní členovia predstavenstva, milé kolegyňa a kolegovia, po 

tak ťažkom obede, sa aj ťažko rozpráva, tak začnem tak zľahučka. Ja verím, že bude rozvinutá 

bohatá diskusia, po prvé, no, ja som myslel, že sa mi sníva, keď som si prečítal, tak široko 

koncipovanú správu, som sa štípal do (nie je rozumieť zo záznamu), že to nie je možné, potom 

všetkom, ako sme museli bojovať za revitalizáciu Staromestskej a.s., taká nádherná správa. 

Chcem oceniť, pán starosta, určite pod Vašim vedením sa toto dialo. Keď si som sa vrátil späť,  
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 2 . februára 2015 a toto rokovanie sa nedalo nijak nazvať, alebo prirovnať ho k (nie je rozumieť 

zo záznamu), keď chudák Borguľa už odišiel a potom sa rýchlo vrátil, lebo mal byť odvolaný, 

keď sa navolili také orgány, aby vlastne, aj pán starosta to zdôvodnil, že ideme do zániku 

Staromestskej a.s. , pretože je v strate a nie je potrebná, pretože vieme veci zabezpečovať inak. Ja 

som vystúpil, chcem poďakovať všetkým, nebolo ich veľa, ktorí podporili môj zámer na 

revitalizáciu a stalo sa mi, že pán Slanina bol prítomný môjho vystúpenia, pretože by som moholo 

citovať niektoré dikcie, ktoré naznačujú tú pravdivú vec, že keď robím niečo sám, je to efektívne, 

lacnejšie a operatívnejšie. To boli moje slová, ktoré stále odznievali, a tým som sa nedal odradiť, 

pretože kvapka vody nenarúša kameň svojou váhou, ale častým padaním. A som nesmierne rád, 

že takýto materiál, i napriek rôznym urgenciám, sa podarilo dostať do rokovania. Nebudem pýtať 

sa otázky, chcem len najskôr konštatovať, ale chýba tu jednu, jedna vec, sú tu super zámery, super 

vízie a chýba tu časový harmonogram, kedy a dokedy, by sme tento smelý plán, vrátane tej 

podnikateľskej činnosti, vedeli naplniť. Ja som vtedy prejavil záujem pracovať v Dozornej rade, 

samozrejme skončilo to tak, jak ten, ten ( nie je rozumieť zo záznamu) rozprával, že chceli sme to 

dobre, ale skončilo to vždy rovnako, čiže nebol som zvolený ako klasicky. Chcel by som pomôcť 

pri rokovaní... 

/Signál ukončenia diskusného príspevku/ 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

        Prosím, druhý diskusný si beriem a pri tej revitalizácii, pretože, tam je celý ten modus 

vivendi , aktivity, aktivity tejto Staromestskej a.s.. Chcem oceniť pána Slaninu, tých dvoch 

zvyšných kráľov nejak nepoznám, ale verím, že sa  efektívne budú vynakladať prostriedky a že 

Dozorná rada bude konkrétne, konkrétne kontrolovať plnenie týchto jednotlivých ustanovení. 

A čo sa týka tej kontroly, ja som šoknutý, ja som sa tu pýtal aj  pána kontrolóra, prečo musíme tak 

dlho robiť kontrolu. Akože niekoho odvoláme a skončila kontinuita? V žiadnom prípade to tak 

nemôže byť a táto správa mala ísť až po výsledku tej kontroly, aby sme vedeli, v akom stave sa 

tento, tento podnik nachádza. Určite to nie je moje prvé vystúpenie, takže len tak na zahriatie, 

týchto pár slov.  

Starosta: 

      ( nie je rozumieť zo záznamu) Vaše prvé  vystúpenie, pán poslanec Dostál, diskusný 

príspevok, nech sa páči.  

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

       Nezdieľam nadšenie pána poslanca Kollára z predloženého materiálu, som teda prekvapený 

tým konštatovaním pána spracovateľa, že je to výsledok dôkladnej niekoľkomesačnej analýzy, 

toto ( nie je rozumieť zo záznamu) koncepciou mne príde trošku nadnesené, že je tam nejaký 
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všeobecný popis aká je situácia v jednotlivých oblastiach, ktorých sa môže činnosť Staromestskej 

týkať a sú tam nejaké ( nie je rozumieť zo záznamu ), sú tam pasáže v ktorých sa hovorí napríklad 

a to si ( nie je rozumieť zo záznamu ) citovať: „ Obyvatelia veľkých  miest sa prevažne viac 

podieľajú na kategórii takzvaných sedavých zamestnaní, z čoho vyplýva veľký nedostatok 

telesného pohybu a potreba kompenzácie tejto nerovnováhy športovo-rekreačnými  aktivitami vo 

voľnom čase, predovšetkým ale vo voľnej prírode. Sú to najmä rekreačno-športové aktivity 

prejavujúce sa, predstavujúce však len jednu skupinu komplexu aktivít z voľného času.  

       Na (nie je rozumieť zo záznamu), ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenia odpadov 

a nehnuteľností v rozpore s týmto zákonom, odborný úrad Životného prostredia začne konanie na 

zistenie, či vlastník, správca alebo nájomník tejto nehnuteľnosti je:  

 po A – je pôvodcom odpadu, 

 po B – neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať  

podľa osobitných predpisov, alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu,  

po C – mal z tohto odpadu majetkový alebo iný prospech, 

Zber prostredníctvom oprávnenej osoby sa týka odpadu kategórie,  

katalógové číslo 200303 – odpad z čistenia ulíc ( psie exkrementy )  

a elektroodpadu, katalogové číslo 200125 a 200136. 

       Alebo, údržba a ošetrovanie zelene, činnosť smerujúca k skvalitneniu životného prostredia – 

jeden z predpokladov zachovania optimálnych podmienok života, fungovania spoločnosti a jej 

trvalo udržateľného rozvoja, predstavuje v našej mestskej časti starostlivosť o , teraz sú tam 

nejaké ( nie je rozumieť zo záznamu) a teraz , na mňa to skôr pôsobí, že to tam tak bolo 

nakopírované z nejakých iných materiálov, alebo, alebo nejako tak všeobecne naformulované ( 

nie je rozumieť zo záznamu) som nenamietal, že niečo také má byť v analýze, alebo v koncepcii, 

tu však z toho mám pocit, že je to tam len preto, aby ten materiál bol dostatočne dlhý a chýba mi 

tam predstava, ako to všetko bude realizované, teda to, čo si ja predstavujem pod slovom 

koncepcia. Poprosím o ďalší príspevok. 

/Signál ukončenia diskusného príspevku/ 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

       A chýba mi tam predstava,  kto to bude zabezpečovať, personálne ako to bude zabezpečovať, 

koľko ľudí, akých ľudí, okoľko priestorov budú, bude takáto  firma potrebovať, koľko kancelárii, 

koľko iných priestorov a akých, koľko to bude stáť, koľko treba investovať, čo bude treba 

zaobstarať, koľko budeme na tom zarábať a na čom a ako, kedy, ako a akým spôsobom to bude 

nabiehať jednotlivé činnosti, ( nie je rozumieť zo záznamu) k všetkým tým činnostiam aj 

posúdenie nejakých alternatív ( nie je rozumieť zo záznamu) realizovať navrhovanou formou, 
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teda formou firmy, v čom by to bolo lepšie, ako keď to budeme ( nie je rozumieť zo záznamu) 

a nechať to zabezpečovať niekým iným z externého prostredia, v čom by to bolo efektívnejšie 

alebo lacnejšie, ako keby si to urobil trebárs sám miestny úrad. Ja neviem, na mňa pôsobí ten 

materiál dosť nedopracovaným dojmom a neviem si presne predstaviť, čo niekoľko mesiacov na 

tom ( nie je rozumieť zo záznamu) predstavenstva, alebo, alebo ( nie je rozumieť zo záznamu) 

spoločné stanovisko ( nie je rozumieť zo záznamu). 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, faktická poznámka.  

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       ( nie je rozumieť zo záznamu) na svojho predrečníka, ak ste ma počúvali pán Dostál, ja som 

neocenil obsah toho materiálu, že vôbec taký materiál sa sem dostal, a preto by som sa chcel 

opýtať pán starosta, kde taký posun nastal od toho februára u Vás, keď vo februári ste, že to treba 

zlikvidovať a je to pozitívny posun. A myslím si, že niektorí z tých členov predstavenstva môže 

byť veľkým prínosom v tomto smere, chcem sa ale aj opýtať, samozrejme, že je to surový 

materiál, ale vďaka Bohu, tam by teraz mal nastať konkrétny časový harmonogram a ak ste mali 

toľko veľa  roboty, mohli by ste nám povedať na tých Vianočných trhoch, čo ste sa tak narobili, 

členovia predstavenstva, ako to tu bolo povedané? 

Starosta: 

         Pán Vagač, nech sa páči diskusný príspevok. 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

         Ďakujem, musím byť veľmi kritický voči tomuto, ako, ak toto je akože  naozaj prvý výstup, 

tak z môjho pohľadu je veľmi slabý, lebo skutočne aj keď som veľmi chcel, veľmi listoval a chcel 

som s dopracovať k vašim zisteniam, tak som sa nedopracoval, je to slohová práca na úrovni 

akože zdatného maturanta. Čítam, čítam hneď na úvod , že úvod, volá sa to úvod a tu je taká veta: 

„ z viacerých dôvodov sa súčasné vedenie mestskej časti Bratislava-Staré mesto po dôkladnej 

analýze rozhodlo, že predloží miestnemu zastupiteľstvu koncepciu rozvoja“. Ktorá je tá dôkladná 

analýza, čo to je, ja by som si ju strašne rád pozrel, to ste nejaké výpočty nám zatajili, alebo 

neviem presne čo to je tá dôkladná analýza a hneď v ďalšom odseku píšete že: „ Primárnym 

dôvodom je úspora finančných prostriedkov na úrovne procesov obstarávania služieb, 

personálneho... “ a to , to je čo? To ste akože niekde opísali, alebo máte nejaké výpočty, ktoré ste 

nám zase nepredložili a tak ďalej, to znamená, že, že sekundárny dopad efektívneho vynakladania 

finančných prostriedkov obce a tak ďalej a tak ďalej. 

         Pýtam sa, že , že píšete o tom, ako o veľkom procese uvedomovania si nejakých potrieb, ale 

bez toho, že by ste predkladali nejaké čísla, že by ste, že by ste nás s tým oboznámili alebo 
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nebodaj chceli aj presvedčiť, že máme s tým súhlasiť, že v tomto prípade napríklad objednávania 

si kominárskych prác a kúrenárskych cez Staromestskú to bude to lepšie ako to outsortsovať, 

alebo v inom prípade je lepšie to obstarať, však tu nie, tu nie je o tom ani zmienka a Vy chcete 

aby sme sa mi s týmto akože vôbec stotožnili, keď, keď tu neni, neni sa na základe čoho. Toto je 

Váš názor, predpokladám, Vy ste to písali, neviem ako dlho, ale ak ste na tom pracovali mesiace, 

tak si myslím, že sme nie veľmi efektívne vynaložili prostriedky, ale pokiaľ tu nezačnete uvádzať, 

že na základe čoho sa má miestne zastupiteľstvo alebo mestská časť rozhodovať o tom, že 

budeme robiť všetky tieto veci, ktoré teraz napríklad aj lacnejšie obstarávame, lebo do súťaže sa 

iste prihlasujú i znižujú sa ceny, ale možná že Vám to bude vychádzať, že budete mať dvoch ľudí, 

ktorí to budú lacnejšie, ale skúste to tu uviesť, skúste to prosím Vás dať do nejakých reálnych 

čísiel aby sme sa vôbec s tým mohli zaoberať. Nechápem, že toto sa vôbec predložilo a priznám 

sa, že pokiaľ tu nebude nejaká časová os, pokiaľ tu nebude finančná analýza, pokiaľ tu nebudú 

ako také porovnávacie štúdie efektivity tých rôznych typov obstarávania služieb a nebude tu 

nejaké zhodnotenie, že tak toto áno a toto nie a ja chcem počuť jasný Váš názor, tak toto, toto ja 

nemôžem ja keby so zatvorenými očami a zviazanými rukami, nemôžem za toto zahlasovať. 

Ďakujem. 

Starosta: 

        Ďakujem, pani poslankyňa Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

        Ďakujem, pán starosta, ja som to povedala aj na komisii, presne toto je ten typ materiálu, 

kedy mala možno začať spolupráca s poslancami, poslaneckými klubmi, majetkovou komisiou, 

ktorá, myslím si, že je prináleží niečo takéto riešiť, tak mi dneska sa nemôžeme dostať do stavu, 

že tu teraz budeme eskalovať všelijaké pocity a vášne a nakoniec možnože ten materiál, mimo 

všetky náležitosti také aké by mal mať, nemá teda žiadne, čiže, čiže ja si myslím a prihováram sa 

za to, že to je presne ten typ materiálu, ktorý máte mať predrokovaný s poslancami, bol tu taký 

dobrý zvyk, ja som zažila pri zastupiteľstve, a vždycky taký dobrý zvyk tu fungoval a vždycky to 

nejakým spôsobom fungovalo, pri tejto spolupráci by sme možnože vedeli vychytať tie chybičky 

krásy, ktoré každému vadia a naozaj, pre mňa je to tiež také veľmi slabé slohové cvičenie. Takže 

ja na druhej strane beriem že berieme to na vedomie, ale brať niečo na vedomie, asi by to tiež 

malo mať svoju váhu, čiže ja by som sa tiež prihovárala pán starosta, že trošku to dopracujme ten 

materiál a ja očakávam, že by sme našli nejaké prijateľné a konsenzuálne  riešenie, ktoré bude tak 

prijateľné pre Vás, ako aj pre poslancov mestskej časti. 

Starosta: 

        Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, faktická poznámka na pani Uličnú. 
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Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

        Pani Uličná, mám to brať tak, že ste sklamaná zo svojho nominanta, ktorého ste dávali do 

predstavenstva, že ste očakávali od neho niečo viac? Ja by som pozitívne ocenil, že vôbec ten 

materiál je tu a ten materiál je dobrý, na ktorom sa dá pracovať.  

Starosta: 

        Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál , faktická na pani Uličnú. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

        No, ja sa tiež pripájam k otázke pána poslanca Kollára, či je pani poslankyňa Uličná 

sklamaná zo svojho nominanta a tým zároveň opakujem aj svoju otázku, že kto pripravil ten 

materiál či je to dielo celého predstavenstva vrátane nominanta pani Uličnej, alebo je to, je to 

návrh pána starostu, alebo je to materiál pána predsedu predstavenstva a Dozorná rada ho 

predpokladám neprerokovala, keďže sa ešte nezišla, ale keď sa predkladá koncepcia rozvoja 

nejakej spoločnosti, ktorá má ustavené orgány, tak ak to už neprerokuje Dozorná rada, tak 

predpokladám, že aspoň predstavenstvo to prerokovalo a odsúhlasilo, je to tak?  

Starosta: 

        Pani poslankyňa Uličná, nech sa páči, faktická na Vás. 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

       Ak si pamätáte, tak nikto nie je nominant pani Uličnej, všetci traja sú nominanti pána 

starostu.  

Starosta: 

        Ďakujem pekne, pán poslanec Domorák, nech sa páči.  

Poslanec Miloš Domorák: 

       Ja by som teda poprosil aj vyjadrenie niekoho ďalšieho, členov predstavenstva buď pána 

Krtu, alebo pána Pukača, nech by mi povedal k tomuto materiálu nejaký svoj názor, svoju víziu 

a ďalšiu, to je prosba, aby v podstate Dozorná rada do konca tohto týždňa nám dala všetkým 

poslancom nejaký termín, že kedy sa stretnú a kedy vlastne začne prvé také spolupracovanie 

alebo previazanie sa medzi predstavenstvom a Dozornou radou. Ďakujem. 

Starosta: 

        Ďakujem pekne, pani Oráčová, nech sa páči, diskusný príspevok. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

       Ďakujem, ešte nadviažem na príspevok môjho predrečníka Miloša Domoráka, naozaj 

očakávam, aby aj členovia predstavenstva  pán Pukač a pán Krta vystúpili k pultu a povedali nám 

o tomto materiály, pretože tvorili spolu, pokiaľ viem, berú za túto prácu akúsi odmenu... 
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Niekto:  

      ( nie je rozumieť zo záznamu ) 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

        Takže to robia..... 

Niekto:  

        Ale pani Oráčová hovorí, že ako členovia predstavenstva ... 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

       Dobre, tak sa opýtam ešte raz, berú pán Krta a pán Pukač nejaké mzdové prostriedky zo 

Staromestskej? 

Starosta: 

       Prosím Vás, ako naozaj nechcem teraz, riešme koncepciu, ktorá je tu predložená,  otázky, ja 

sa nechcem nikoho dotknúť, kto to písal, kto to tvoril a tak ďalej.... 

Niekto:  

      ( nie je rozumieť zo záznamu ) 

Starosta: 

        Predkladám to ja, pán poslanec, ako na prvej strane to máte napísané. 

Igor Slanina, predseda spoločenstva Staromestská a.s.:  

       Ja som to spracoval, predstavenstvo je s tým oboznámené a stotožnené.  

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

       Napriek tomu, i keď tam stojí predseda predstavenstva, by som chcela, aby tam prišli i tí 

dvaja členovia predstavenstva, tak ako na Bratislavskom Samosprávnom kraji býva dobrým 

zvykom, že stoja pri pulte všetci spracovatelia materiálu i tí, čo tam nie sú podpísaní a povedali 

nám čosi o tomto materiály vlastne či sú s nim komfortný , keďže  zaňho na predstavenstve 

hlasovali. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, poprosím pána Krtu a pána Pukača, aby teda prišli sem, pani Uličná, 

faktická poznámka na pani Uličnú, nech sa páči. 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) že čítam ten materiál, predkladateľ Mgr. Radoslav Števčík, 

zodpovedný Mgr. Radoslav Števčík, spracovateľ je Igor Slanina.  

Starosta: 

       Ďakujem, páni poprosím Vás, pán Krta, nech sa páči. 
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Ing. Ján Krta, člen predstavenstva Staromestká a.s. 

        Ďakujem pekne pán starosta za slovo, tento návrh, ktorý ste dostali, je takým kompromisným 

návrhom, ja som mal pripravený vlastný podnikateľský plán, mám ho tu, sú tam aj nejaké čísla, 

my sme sa teraz aj dohodli aj s pánom Slaninom, aj s pánom Pukačom, nechceme dávať žiadne 

konkrétne čísla, nechceme dávať žiadne počty zamestnancov, neviem ešte presne, v akom štádiu 

to presne bude, máme tu aj, mám aj číselne vyčíslenie, týchto podnikateľských aktivít, vychádza 

tam, že by mestská časť mala nejaké úspory,  ale naozaj, nechceli sme ísť do konkrétnosti, práve 

preto, aby sme sa vyhli nejakej diskusii. Ak majú poslanci záujem, je možné tieto konkrétne 

kroky prediskutovať priamo s nami ako členmi predstavenstva. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán Pukač, nech sa páči. 

Pán Pukač, člen predstavenstva Staromestská a.s. 

        Ďakujem pekne  za slovo, v podstate nemám k tomu čo dodať. To, čo povedal pán Krta, bolo 

povedané, do tých detailov sme v tomto nechceli ísť, myslíme si, že koncepcia je všeobecnejšia, 

tie detaily sú možné potom prebrať, tak ako bolo povedané, s nami, alebo doplniť, ale nemyslíme 

si, že je to obsah koncepcie. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán Slanina ešte. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s. 

   Ja by som dodal ešte k tomu, že z môjho pohľadu je rozdiel medzi koncepciou a biznis 

plánom dosť veľký. Zareagoval by som na dotaz, že po dôkladnej analýze, áno hovorili sme 

dôkladnú analýzu bez dôkladnej analýzy stavu dozadu je ťažko robiť niečo dopredu, nehovoriac 

o tom, že pri prebratí firmy, sme skonštatovali, že tá firma je prázdna. Pri tvorbe koncepcie, 

zdôrazňujem, nie biznis plánu na rok 2016, sme sa inšpirovali aj materiálmi, ktoré boli 

predkladané na ostatné zastupiteľstvo Bratislavské, kde ťažko vyčíslovať presné príjmy a výdaje, 

pokiaľ činnosti, ktoré sú aj zazmluvnené a analyzujeme, kedy je možné ich vypovedať, aké sú 

objemy, čo je vysúťažené, ťažko sa mi hodnotí veta, že určite je obstarávanie cez externé firmy 

lacnejšia, áno, vieme spraviť aj s konkrétnymi číslami, ale v tomto momente si všetky tie čísla s 

prepáčením vycucáme z prstu tak  na jednej strane, ako na druhej.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, faktická poznámka, na predrečníkov. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

      No, pokiaľ nejaká dôkladná analýza bola urobená, tak podľa môjho názoru sa nepremietla do 

toho materiálu, ktorý sme dostali, ak máte čísla nejaké a nechceli ste nám ich dať, aby sa 
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nerozvinula diskusia, tak potom nerozumiem, lebo zastupiteľstvo je ten orgán o ktorom sa má 

rozvíjať diskusia, prípadne komisie sú tým orgánom, komisia finančná to dostala pol hodinu pred, 

pred začatím rokovania, takže tam sa tá diskusia veľmi nerozvinula a ja uznávam, že koncepcia 

nemusí všetko riešiť do najmenších detailov, ale ja v tom tú víziu nevidím, nevidím ju nijako 

bližšie ako som ju videl, alebo registroval v čase, keď sme sa bavili o tom, či komisie, či 

Staromestská má ísť do útlmu alebo či má pokračovať, akurát je to povedané viacerými slovami 

a neviem, toto nepovažujem za, za konkrétny koncepčný materiál, ktorý by sme mali brať na 

vedomie a niečo z neho vyvodzovať, lebo ďalší bod je, že máme prenajať priestory Staromestskej 

a nevieme, že koľko Staromestská bude potrebovať priestorov, čo z toho bude potrebovať, koľko 

ľudí, koľko kancelárii... 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, dovolím si pripomenúť, že na majetkovej komisii som , ak si dobre 

pamätáte, som povedal, že som k dispozícii a keď, je to samozrejme na poslanca na pani 

predsedníčke, že pokiaľ akože tu bola potreba, 2 týždne ste ten materiál mali, 2 týždne ste mali 

ten materiál, pokiaľ, nevidel som dôvod, prečo by sa majetková komisia nemala stretnúť ešte raz, 

povedal som, že som plne k dispozícii každému jednému poslancovi, nikto z vás sa neozval, nikto 

z vás nevzniesol, nezavolal, nevzniesol žiadnu námietku ani pripomienku, teraz to počúvam po 

prvýkrát.  

       Pán poslanec Kollár, nech sa páči, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Faktická poznámka, na základe toho vyjadrenia tých dvoch ďalších členov predstavenstva ja 

sa ospravedlňujem, mená sú vždy pre mňa veľký problém, že nemajú čo k tomu dodať, si myslím, 

ak mám správnu informáciu, že za 1 500Euro mesačného platu, je to veľký luxus a mohli by sme 

pristúpiť aj k redukcii tohto predstavenstva, myslím si, že pán Slatina, by dokonale zvládol túto 

funkciu a mohol by sa tam prijať aparát administratívny v tomto smere.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pani Oráčová faktická poznámka. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

      Tak, je pravda, čo povedal pán starosta, na majetkovej komisii, že ak máme nejaké otázky, 

môže byť zvolená ešte raz a bude to majetková komisia, kde sa budeme zaoberať len čisto 

Staromestskou, čiže to je pravda, to môžem potvrdiť,  taktiež túto koncepciu berieme len na 

vedomie, my tam nič neschvaľujeme, čiže ako koncepcia mal pán Slanina pravdu, že to postačuje 

a čísla patrili na majetkovú komisiu, čiže ak bolo treba rozoberať čísla, mali sme si ju znova 

zvolať. Čo sa týka ešte vyjadrenia Janka Krtu, že keď niečo máme, máme ísť za nimi, takto 
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spoluprácu si nepredstavujem s členmi predstavenstva, že my máme chodiť za nimi, navyše sa 

poznáme, takže myslím si, že kľudne ste mohli prísť obaja na majetkovú komisiu a tam sme si to 

mohli povedať aj viac k číslam, lebo tento krát sa naozaj musím stotožniť s názorom Mira 

Kollára. Ďakujem. 

Starosta: 

   Ďakujem pekne, pán poslanec Vagač, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

        Chcel by som reagovať, som rád, že vidím a počujem aj ďalších členov predstavenstva, ale 

som zaskočený tým, čo ste povedali Vy pán Krta, teda aj ďalší, že nemá, čo k tomu dodať a Vy 

ste povedali, že Vy ste tam naschvál tie analytické veci nedávali, aby ste sa vyhli diskusii, tak 

neviem, kde by sme mali o tých veciach vedieť a diskutovať a absolútne neprimám takú 

argumentáciu, že predkladajme do komisie veci, na to, aby sme sa potom ešte dva - trikrát stretali, 

prípadne mi zavolajte a dôjdite za mnou a budeme ešte o tom diskutovať, tak buď to čo nám 

predkladáte má zmysel a chcete nás presvedčiť o tom, že takto to má zmysel, to neni o biznis 

pláne, my máme zásadné nepochopenie, koncepcia znamená, že Vy dáte predstavu akoby to 

a prečo by to tak malo byť, žiaden biznis plán, to , to je skutočne, zásadne nepochopili, lebo my 

na základe tohto, tak načo nám to tu, môžeme to brať na vedomie a s tým nesúhlasiť a čo, čo 

ďalej, budete teraz ešte dva mesiace pracovať na tom, aby to bolo, ťažko povedať, lebo tie 

slohové práce čo sú tu , tak čo, by sa som prišiel spýtať, ako ste to s tými kominármi a s tými, čo 

ste tým mysleli, je to dobré, neni to dobré. 

Starosta: 

         Pán poslanec Ziegler, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Tomáš Ziegler: 

         Pán starosta fakt, že na tej komisii ste povedali, že, že pokiaľ má niekto záujem, môžeme sa 

k tomu stretnúť, fakt je len ten, že tá komisia bola zvolaná fakt, možno len tri, štyri pracovné dni 

pred miestnou radou a nejakých osem dní pred zastupiteľstvom, (nie je rozumieť zo záznamu) 

som upozorňoval na to, že bude k tomu búrlivá diskusia a je to možno tak vážny dôvod, že možno 

odložme ho, nech sa to prediskutuje aj v komisiách, možno aj v riadnej komisii, v poslaneckých 

kluboch a tak ďalej, lebo ten časový priestor nebol veľký a to čo mne tam veľmi chýba, to na čo 

možno Jano Krta naráža, že ťažko sa im dopracuje nejaká vízia, to by som zase chcel počuť, že či 

teda Staromestská bude fungovať tým spôsobom, že zamestná ľudí, bude to robiť vo vlastnej 

réžií, alebo tá Staromestská teraz  bude o tom teda, že len nejaké činnosti sa majú presunúť, to 

znamená ja neviem, má byť to veľké obstarávanie, nemá byť to veľké obstarávanie a asi od toho 
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sa to bude nejakým spôsobom odvíjať, ale to by si už asi trebalo povedať, lebo potom  od toho sa 

to asi všetko odvíja, všetky ďalšie veci. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ja, ak si spomínate, zareagujem na pána Kollára, ktorý sa pýtal, že kde nastal nejaký prevel, 

ja som to tu už viackrát povedal, áno bol som ten, ktorý povedal, že treba dať Staromestskú do 

útlmu, lebo v tom, takým spôsobom, akým fungovala, jednoducho nemá význam fungovať pre 

mestskú časť, bola tu ale väčšinová vôľa, kedy zastupiteľstvá , na tom, aby Staromestská 

pokračovala ďalej a využite jej potenciál, hovorím väčšinová vôľa zastupiteľstva tu bola, 

akceptoval som tento názor a robím v súlade s tým, všetko pre to, aby tá firma nebola len na 

okrasu a nebola len do portfólia samosprávy Starého Mesta , ale aby naozaj reálne niečo 

vykonávala, to znamená, že, pochopiteľne, určite nie si ani ja nepredstavujem ani vy si 

nepredstavujete, hovorili sme o tom aj s pánmi, že jednoducho tá firma bude len akýmsi 

medzistupňom medzi externým dodávateľom a samosprávou, na to ju nepotrebujeme. Je na to, 

aby ona vykonávala tie činnosti, v tom práve spočíva ten systém z ich úspor a toho efektívneho 

vykonávania prác, ktoré boli popísané jednak v úvodovej  správe v decembri v uznesení a jednak 

aj v asi tejto koncepcii. Pochopiteľne, nie všetko oni dokážu urobiť zo dňa na deň , to znamená, že 

predstava o tom, že dneska nastúpim a idem robiť jednu z tých činností naplno, ako jednoducho, 

nie je to reálne. Ja len vysvetľujem nie je to, nie je to reálne najmä, najmä keď mi nepoznáme 

presnú cenu práce jednotlivých činností, ako iste viete v minulosti tu boli externe dodá, externe 

práce na základe tých jednotkových cien, ktoré boli zazmluvnené, ktoré boli fakturované, 

jednoducho sa to nevykonávalo, to znamená, že my nepoznáme skutočnú hodnotu, jednotkovú 

cenu tých jednotlivých prác, žiaľ, jednoducho nebolo to možné spraviť podľa tých dokladov, 

ktoré doterajší dodávatelia týchto prác pre mestskú časť robili. Niektoré činnosti tam boli že 

nulové, niektoré boli.... hej.  

        Príklad, keď sme vlastne nastúpili a začali sme obstarávať niektoré činnosti cez elektronický 

systém, cez trhovisko, opäť nám to zdeformovalo cenu, pretože jediným kritérium bola cena 

a v podstate firmy sa predbiehali, v tom, kto dá nižšiu cenu a ten konečný efekt sa ukázal, že to 

proste nefunguje, že jednoducho nevieme my opäť posúdiť aká je reálna hodnota hlavne kvalitnej 

práce, poviem vám teraz príklad my sme vysúťažili firmu na orezy a na výruby stromov, ktorú 

máme vlastne cez elektronické trhovisko a včera som sa dozvedel od príslušného odborného 

referenta, že tie výruby sú drahé, oni ako môžu byť drahé, keď je to cez trhovisko? Lebo tam bola 

tá konečná cena , to znamená, že tá jednotková cena sa ukazuje, že nie je dobrá, takže tu jediný 

spôsob je, buď mať špióna v nejakej firme, ktorá toto vykonáva a zistiť tie informácie od neho, 
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alebo jednoducho to začať postupne to budovať a tá, tú skúsenosť, žiaľ samospráva nemá a nemá 

ju mať z čoho, môže ju mať jedine vtedy, keď ju bude mať vo vlastnej réžií.  

       Pardon za ten vstup, pán poslanec Bučko, faktická poznámka, nech sa páči.  

Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko: 

        Ďakujem pekne, toto všetko, čo som si tu vypočul mi opäť vracia nástojčivo prvú otázku vo  

faktickej poznámke, prečo doteraz nebola zvolená alebo zvolaná Dozorná rada, ktorá má 

dozorovať činnosť tejto spoločnosti, nie len z hľadiska financií, ale dozorovať ako celok, prečo 

doteraz sa ona ako prvá nezoznámila s materiálmi, prečo toto nedozorovala ako to má vyplývať 

z jej funkcie. 

Starosta: 

       Pán poslanec Vagač, faktická poznámka.  

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

       Rád by som pán starosta na Vás zareagoval, Vy ste povedali, že takto ste sa rozhodli a teda, 

že Staromestská mala teda ( nie je rozumieť zo záznamu) nejakú úspešnú firmu, ktorá by mala 

priniesť úspory... 

Starosta: 

       Ja som nerozhodol, ja som proste rešpektoval vôľu zastupiteľstva... 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

       Dobre, čiže ide o to, aby boli nejaké úspory, áno? Zefektívňovanie a potom ste začali hovoriť, 

že nepoznáme tie ceny práce ani tie skutočné a tieto veci. A načo, to znamená, že Vy chcete teda 

pracovať metódou pokus-omyl? Že my si to neurobíme k tomu akúsi analýzu, nejakú, že si zistíte 

nejaké ceny , ktoré sú na trhu a za aké ceny to vieme my robiť s vlastnými ľuďmi, keď budeme 

musieť kúpiť mechanizmy, budeme musieť mať na to kancelárie, všetky tie, tie miestnosti a tie 

budovy, takže ak takto na to idete, tak som zhrozený, ak Vy si nechcete dopredu urobiť nejakú 

finančnú analýzu a nejak, nejak porozmýšľať, že či to má skôr tadeto alebo tadeto, čo je pre úrad 

výhodnejšie, že Vy chcete urobiť pokus-omyl, no tak Boh nás chráň.  

Starosta: 

        Pán poslanec, na základe tých dát, ktoré máme my na úrade k dispozícii, to znamená 

jednotkové ceny, ktoré za posledných povedzme 10 rokov, táto mestská časť platila za tieto 

činnosti, nie je možné určiť reálnu cenu. Vy viete koľko stojí vyprázdňovanie jedného smetného 

koša?  

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

       ( nie je rozumieť zo záznamu) 
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Starosta: 

       No, ale ako to zistíte , ako to Vy viete zistiť , u koho to zistíte? Rozumiete, tu boli nejako 

umelo, umelo boli nastavované ceny jednotlivých činností v minulom období, naopak, my sme 

minulý rok výrazne ušetrili, áno to hovorím, ale to žiaľ, sme ušetrili aj na kvalite. Jednoducho , ak 

chcem mať kvalitnú službu, tak musíme poznať, koľko stojí tá kvalitná služba. Žiaľ, tieto 

informácie nemáme momentálne. Nemáme, alebo nevieme ich zistiť my z podkladov, ktoré máme 

na tomto úrade.  

       Pán poslanec Gajdoš, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš: 

        Ďakujem veľmi pekne, ja to tu beriem ako hrubý slabý koncept, čím by sa tá spoločnosť 

mala zaoberať, to je jasné, vidím tam kopec bodov, ktoré sa týkajú našej komisie ÚP a ŽP , my 

v tomto prípade určite by  sme privítali aj takú nejakú užšiu spoluprácu aj v rámci komisii, aby sa 

určité problémy rozpitvali, možnože vám aj my dokážeme dať nejaké podnety detailnejšie, akým 

spôsobom by sme ich mohli riešiť a tak ďalej, a tak ďalej, čiže toto je z našej strany ponuka, kde 

by sme hovorím, že mohli prísť aj k detailnejšiemu konceptu, ja viem, že vo veľa veciach nás pán 

starosta, tak vo všeobecnosti informuje, tam zasa, hovorím, že by asi bolo dobré potom povedať 

možno, že keď sa budeme baviť, že toto bude mať na starosti Staromestská a tak, a tak ďalej, a tak 

ďalej, a potom si to spolu prediskutovať, toto je taká naša, naša požiadavka na Vás, aby sme sa 

v podstate nezoznamovali priamo na zastupiteľstve, možnože by bolo lepšie v rámci tých 

komisií... 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Ziegler, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Tomáš Ziegler: 

        Chcem sa len spýtať, teda, že pán starosta Vy ste povedali, že čo ja viem, tá cena za to 

vysypanie košov bola nadnesená a na druhej strane, že nemáme nejaký, nejaký relevantný údaj, 

o ktorý sa môžeme oprieť, to znamená, z čoho vychádzate že, že to číslo bolo nadnesené, keď ste 

teda povedali, že také čísla nemáme, ja chápem, že sa nie ľahko dopracováva, dopracováva k tým 

cenám, na druhej strane, ak to má mať naozaj zmysel, tak to jednoducho musíme osnovovať 

nejaký biznis plán , kde sa dá do čísiel, jednoducho necení, tak ok ak to budeme robiť my, tak 

stojí to toľko a toľko, ok, ide sa to, môže sa to porovnať s tými cenami, jak sa to robilo pred tým, 

viem, že to nie je vždycky jednoduché, nie ľahko sa to porovnáva, ale my predsa, ako sa k tým 

číslam, v nejakom bode sa k ním musíme dostať, lebo ináč by to nebolo, ináč by to nemalo 

nejakým spôsobom zmysel, tak, možno preto, nehovorím, že si to budeme cucať z prstu, tak to 

určite, to určite to nie je myslené, ale   predsa je fakt, že k tým číslam sa dá nejakým spôsobom 
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dostať a možno to kolegovia mysleli, že asi toto, toto by chceli možno počuť, aj keď ok toto ( nie 

je rozumieť zo záznamu)  koncepciu, to je na ten biznis plán. 

Starosta: 

       Samozrejme, že tento podnikateľský plán určite bude, vypracovaný, to je jednoducho 

podmienka preto, aby fungovala táto firma, tak ako má. Pre vašu informáciu, ten istý dodávateľ v 

priebehu jedného roka ponúkol tejto mestskej časti dve rozdielne ceny za vysypanie košov, 

pričom tá druhá bola si, no , skoro až o polovicu nižšia. A teraz, ja sa pýtam, že ktorá je teraz tá 

správna cena? Lebo, ako a hlavne ide o to, že aká je kvalita, lebo nejaký váš názor, ja si myslím, 

že pokojne môžeme, alebo môžu fungovať tieto činnosti aj s tým rozpočtom, ktorý bol doteraz, 

ale musí byť kvalita, hej, jednoducho nie je možné, aby sa so znižujúcou cenou, znižovala kvalita. 

My sme tu za to, aby sme poskytovali kvalitnú službu, to znamená, že by sme občanom 

poskytovali kvalitnú službu a potrebujeme vedieť tú reálnu cenu, momentálne, žiaľ neviem tú 

reálnu cenu, reálnu cenu povedať. 

        Pán poslanec Vagač, faktická poznámka, nech sa páči.  

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

       Pán starosta, musím na Vás zareagovať, lebo ste sa ma na priamo spýtali, či viem, koľko stojí 

vysypanie košov, tak Vám chcem odpovedať, že neviem, lebo sa tým nezaoberám, ale môžem 

Vám povedať, že som civilne zamestnaný tiež v akciovej spoločnosti a keď si chcem dať 

objednať nejakú službu, napríklad si chcem dať objednať koše, tak si to viem zistiť, dám si 

vypracovať cenové ponuky, úplne štandardne v komerčnom prostredí sa toto robí na denno dennej 

báze a keby som ja svojim akcionárom toto povedal, že ja neviem, koľko to stojí ale pokúsme sa, 

že možná to bude lacnejšie, no , tak už tam nerobím. To znamená, že ak Vy mi chcete povedať, že 

my ideme akože pracovať a vyskúšame či teda, lebo nevieme ceny a toto,  robte úplne štandardne 

tak ako sa to robí bežne v komerčnej sfére, čiže, keď chceme rozšíriť prácu Staromestskej, tak sa 

na to, pozrime na čísla, že či nám to bude vychádzať, nie že to najprv skúsime a potom....Ako to,  

ja neviem, že či žijeme v nejakých iných svetoch, alebo hovoríme nejakými inými rečami, tak 

najprv si overme, že či sa nám to bude vyplácať a až potom poďme objednávať ľudí, nakupovať 

techniku a tak ďalej. A tá koncepcia to musí povedať, však ..... 

Starosta: 

       Pani poslankyňa Párnická, faktická poznámka, nech sa páči.  

Poslankyňa Soňa Párnická: 

        No, chcela by som povedať, že napriek tomu, že táto koncepcia teda má takú odozvu, akú 

má, tak viem že iné mestské časti rozmýšľať, že určité služby alebo činnosti budú poskytovať vo 

vlastnej réžií, lebo teda zistili, že nie každý je (nie je rozumieť so záznamu) je pre mestskú časť 
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výhodný, ja by som teda, hej, že doteraz sa buď ozývala kritika alebo hej, nejaký iný postoj, ja by 

som sa chcela opýtať, teda predstavenstva, že teda aké , ako si predstavujú teda, že nejaké ďalšie 

najbližšie kroky, že čo, čo si myslia, že by bolo treba vybaviť ako ďalšie. 

Starosta: 

      Páni, nech sa páči. 

Ing. Ján Krta, člen predstavenstva Staromestká a.s. 

       Staromestská ma zmluvu s mestskou časťou do konca roka na čistenie detských ihrísk, správu 

verejných toaliet a dočisťovanie pešej zóny a dokonca aj ona má objednávku na čistenie ulíc III. 

a IV. triedy. Chceme sa teraz zamerať na nábor ľudí na čistenie týchto komunikácii, rozmýšľame 

ako zabezpečíme nejaké technické zabezpečenia , aby sme mohli napríklad pokračovať  postupne 

s vynášaním smetí a keď skončí zmluva, ktorú má mestská časť s externou firmou, to sú asi kroky 

na najbližšie dni. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pán poslanec Vagač nemôže už faktickú poznámku, môže diskusný 

príspevok, pani Oráčová, faktická poznámka. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

       Ja sa chcem opýtať Janka Krtu, Janko si tam, si aj členom predstavenstva, si tam zrejme aj 

zamestnanec regulérny, v minulom volebnom období si bol vicestarosta, ja na tvoje slová 

a vedomosti dám, povedz nám teda, či je tá koncepcia ok, či si s ňou spokojný, či za ňu môžeme 

v kľude dvihnúť ruku. 

Starosta: 

      Ďakujem. 

Ing. Ján Krta, člen predstavenstva Staromestká a.s. 

       Čo som mal aj pripravené, materiál, ktorý  sme sa rozhodli, že nakoniec v tom znení nedáme. 

Napríklad  mám, že o čistotu zelene, by sa malo starať 12 zamestnancov, budeme tu teraz 

diskutovať, že či 12 zamestnancov je naozaj ten správny počet, či nemám byť 10, či nemá byť 

14... Tomuto sme sa chceli vyhnúť presne a toto je súčasťou toho biznis plánu, takže vo 

všeobecnosti tá koncepcia hovorí o tom, kam by sa mala uberať Staromestská bez nejakých 

detailov.  

Starosta: 

      Ďakujem pekne, áno koncepcia je naozaj všeobecný dokument, ktorý tieto detailné veci 

nerieši, pán poslanec Holčík, by chcel diskusný príspevok, nech sa páči. 
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Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

       Ďakujem veľmi pekne, čakám 16 minút aby som sa dozvedel, že poslanci nevedia, čo je 

faktická pripomienka. Faktická pripomienka nie je diskusia, pri ktorej má odpovedať niekto kto je 

tu ako obžalovaný a stojí za pultom, faktická pripomienka je len reakcia na predošlú reč, to je 

prvá vec. Druhá vec je, že pán poslanec Vagač tu dvakrát povedal vo svojom vystúpení, že ide 

o zásadné nepochopenie. Áno, ide o zásadné nepochopenie, ja som dostal pod číslom materiál, 

pod číslom 11 materiál, ktorý predkladá starosta a volá sa Návrh koncepcie rozvoja spoločnosti 

Staromestská a nikto odo mňa nechce, aby som schvaľoval tento návrh, ale aby som sa vyjadril, či 

vôbec beriem na vedomie, alebo nie. Prosím vás toto si všetci znova zapamätajte, nediskutujte tu 

o inom, vy tu máte návrh o ktorom máte možnosť ešte diskutovať, možno aj rok. Ja mám sa 

vyjadriť iba k tomu, či beriem na vedomie návrh, ktorý tu je a nie aby som robil výsluch, či sa 

robili nejaké skúšky, či sa zisťovali nejaké financie a tak ďalej, a tak ďalej. To je celkom iná 

otázka, tá naozaj môže byť na komisií. Ja som si na komisií dosť o tomto materiály vypočul, aj 

keď bol len 5 minút pred tou komisiou a myslím si, že dnes sa mám vyjadriť k návrhu a nie so 

schválením, ale so braním na vedomie. Ďakujem. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, faktická na pána Holčíka.  

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

      Čiže zastupiteľstvo si svoju úlohu vo vzťahu k Staromestskej akciovej spoločnosti splnilo 

tým, že zvolilo jej orgány a nerozhodlo o jej útlme a to, čo sa teraz bude ďalej diať je iba vecou 

tých orgánov a vecou pána starostu a my to tak maximálne môžeme zobrať na  vedomie, ale 

nemáme do toho, čo kecať, nemáme čo schvaľovať, nemáme čo pripomienkovať, nemáme o tom 

diskutovať, lebo však, veď na čo diskusiu rozvíjať, hej? Dobre tomu rozumiem?  

Starosta: 

       Pán poslanec, toto nikto nepovedal, ja som to aspoň nepočul v tejto sále. Pani poslankyňa 

Uličná, nech sa páči, druhý diskusný príspevok.  

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

        Áno, ja tiež akože čo tu bolo povedané, s niečím sa stotožňujem, v podstate , ja som to 

chcela len faktickou na Vás pán starosta, len som už nemala možnosť, ja si zase nemyslím, že 

spolupráca má fungovať tak, že ja tu mám pobehovať a krúžiť po úrade a stretávať sa tu s Vami 

a rokovať, ja si myslím, že preto sú tie priestory na komisií, je to také štandardné pravidlo, že 

majetková je posledná streda pred miestnou radou, myslím si, že do miestnej rady to máme mať 

prediskutované. Myslím si, že presne tento typ materiálu, tento materiál aj tá koncepcia, aj keď je 

to len koncepcia, ktorú berieme na vedomie a v zásade áno, koncepcia je taký, všeobecný 
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materiál, ktorý zoberieme na vedomie, potom by mal nasledovať nejaký biznis plán a potom 

môžeme sa baviť o tom zverený majetku a to už sú vážnejšie veci a myslím si ,že , že na to by bol 

priestor práve na tých komisiách, ale nie takým spôsobom, že mi ten materiál dostaneme v deň 

zasadania komisie 27.1. o 15.05 na stôl. Čiže takto tá spolupráca nemá fungovať a potom podľa 

mňa zbytočne eskalujeme nejaké veci, ktoré tu vôbec nemusíme my na kameru, alebo Vy na 

mikrofón riešiť pán starosta. Myslím si, že , nechcem tu citovať klasika, ale kde je vôľa, tam je 

cesta, čiže keby sme sa dohodli skôr, tak myslím si, že vychytáme všetky nedokonalosti a máme 

nato aj relatívne slušnú koncepciu aj nejaký biznis plán, aj vieme si potom povedať, čo chceme.        

        A v podstate pán starosta, Vy ste boli otcom tej myšlienky, že nechcete budovať firmu, že 

v podstate sme sa zhodli na tom materiály, keď sme, teda dosadzovali ľudí do orgánov, že ( nie je 

rozumieť zo záznamu) nejaké činnosti, ktoré majú robiť, na tom sme sa nejak všeobecne zhodli, 

no tak, ja teraz fakt neviem, čo, čo tu riešime. Máme tu nejakú správu údržby mestských záhrad, 

detských ihrísk, toaliet, psích výbehov, trhov, mestský mobiliár, operatívne dočisťovanie 

verejných ( nie je rozumieť so záznamu), na tom sme sa zhodli, tak...  

Starosta: 

       Áno... 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

        Vychádzajme z toho, ale dneska nevieme kedy bude veľká súťaž, nevieme, čo vlastne 

chceme, nič nevieme, lebo všetko je tuná, taký bobrík mlčanlivosti je stále.  

Starosta: 

       Pán poslanec Holčík, faktická poznámka na pani Uličnú.  

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

        Ďakujem pekne, ja len chcem upozorniť, že pán starosta pôvodne chcel túto firmu zrušiť a že 

vy ste boli tí, ktorí ho nútili, aby sa nezrušila, vy hovorím s malým v, čiže nikto to neberte osobne, 

a teraz, keď on robí niečo, aby tá firma existovala, tak mu hádžete polená pod kolená. Presne tak.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pani poslankyňa Párnická, faktická poznámka. 

Poslankyňa Soňa Párnická: 

       Ja by som sa chcela, teda k tej Dozornej rade vyjadriť, ja mám teda pocit, myslím aj 

z minulého obdobia, že prvú Dozornú radu mal zvolávať štatutár, ale, hej, nie som si istá a akože 

tú úplne prvú, tú úvodnú, sme sa my ako nezišli, lebo čakali sme stále, že Vy zvoláte , teda tú 

Dozornú radu, tú prvú hej? 
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Starosta: 

       Ja som, ja som rozumel asi informáciu, že vlastne, že v tomto prípade je to na členoch 

Dozornej rady, ktorí boli zvolení a aby sa oni sami stretli, predseda nie je samozrejme, nebol 

zvolený... 

Niekto:  

      ( nie je rozumieť zo záznamu ) 

Starosta: 

      Neviem.... 

Niekto:  

      ( nie je rozumieť zo záznamu ) 

Starosta: 

       Pani doktorka Hahnová, vieme sa k tomu vyjadriť?  

 Niekto:  

      ( nie je rozumieť zo záznamu ) 

Starosta: 

       Dobre, preveríme to a dáme vedieť, ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, tretí diskusný 

príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       ( nie je rozumieť zo záznamu ) je ako ostatný alebo posledný?   

Starosta: 

       Myslím si, že máme tri diskusné príspevky, takže, nech sa páči.  

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Pán kolega Holčík, čo bolo, bolo, viete? Niekoho tu obviňovať, že čo má robiť na 

zastupiteľstve a nemá právo sa pýtať  to, alebo ono, to mohlo byť, ale už nebude, viete, tu sú 

slobodní ľudia, ktorí sa môžu vyjadrovať. Plne podporujem vyjadrenie tých kolegov, ktorí chcú 

koncepčne riešiť túto vec, ja viem, že nemôžem predložiť žiadny návrh uznesenia, chcem pán 

starosta, keby ste si Vy osvojili to, že poďme do druhej etapy, nech predložia, trebárs do pol roka, 

nejaký biznis plán s konkrétnymi číslami a hlavne s aktivitami, s ktorými začneme, myslím si, že 

jeden psí výbeh, to je málo, viac ich ani nemáme, máme viac? Jeden máme, nie ? No , tak to je 

ozaj slušné.... 

Starosta: 

       ( nie je rozumieť zo záznamu) štyri psie výbehy sú podľa VZN v Starom Meste. 
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Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

         Fakt? No, ale to nie je podstatné, tak to nie je to rozhodujúce, ale máme tu obrovskú výzvu, 

ktorá sa za chvíľu môže naplniť, to je riešenie koncepcie parkovacej politiky a my väčšinou sme 

tu za to, aby  sme to robili vo vlastnej réžií, kolegovia, pán Slati? Slanina, máte moju plnú dôveru, 

zhostite sa toho a skúste v tomto smere , skúste v tomto smere pracovať ale najdôležitejšie je, aby 

sme neostali na pol ceste, že zoberieme niečo na vedomie, jak pán Holčík si myslí, ale prijmime si 

ďalší termín, kde sa opäť podrobne, pretože komisie sú poradné orgány, čo tam môžu koho čo 

vypočúvať, pani doktorka, povedzte nám, kto môže zvolávať, kto môže zvolávať Dozornú radu, 

pretože tú treba urýchlene zvolať a nebudeme sa tu handrkovať , myslím si, že by to mal pán 

starosta ako hlavný akcionár, pretože nemajú predsedu, takže držím Vám palce, ak sa bude dať, 

pomôžem, žiaľ vyfaulovali ste ma vtedy pri tej Dozornej rade, ale to mi vôbec nevadí. Mám 

ďalšie návrhy, konkrétne, pán Slanina, kde by sme sa mohli....  

Starosta: 

      Slanina.... 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Slanina, dobre hovorím, Slatina, kde by sme sa mohli realizovať, hlavne v tom netradičnom 

podnikaní, sadnime si, uvidíte, zapíšeme sa zlatými písmenami do Staromestskej. Ďakujem, želám 

veľa úspechov a hlavne dobrej a kvalitnej práce. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Vagač, druhý diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

       Ďakujem, musím sa troška prestať smiať, lebo nie je to dobré, môj predrečník je naozaj 

výborný, dobre, ja som sa strašne smial, som sa musel smiať, musím sa ukľudniť, dobre, ja, ja len 

toľko, že som rád, že sa pani Párnická spýtala členov predstavenstva, že čo teda budú najbližšie 

robiť, čakal som trošku ráznejšie a jasnejšie výpovede, pán, ale je to, je to v rámci tej koncepcie, 

ale dobre, že sa to opýtala, lebo som sa dozvedel,  teda, ak som si to dobre zapísal, pán Krta, že 

rozmýšľate, že budete robiť nábor ľudí na čistenie a že, ja sa pýtam a odkiaľ viete, že to bude 

rentabilné? Máte nejaký prepočet, lebo potom ste tam začali, že však ale 12 zamestnancov o tom 

by ste sa tu nechceli, ale však ja sa o tom s vami nechcem o tom baviť, že či 12 zamestnancov, 15 

a či skúpite ďalší ten vysávač elektrický, alebo nie. To stačí čísla, normálne to dajte do čísiel, 

takto to máte, takúto predstavu a je to lepšia cena ako na trhu, alebo budeme potrebovať si 

prenajať ešte dve garáže, a tak ďalej, čiže ja som toto očakával, že túto vec sa dozvieme a po 

druhé, myslím si, že tento priestor je na takú diskusiu, ale na takú diskusiu je aj komisia, my sme 

na komisiu životného prostredia sme nič také nedostali, to Vás upozorňujem, asi to ešte vtedy 
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nebolo spracované, lebo robila sa tá hĺbková analýza, ale je kopec vecí a to skutočne poviem, že 

50% len tak, alebo prevažná väčšina sa týka nás, na komisiu a my sme také nedostali a iste by 

som toto tu čo hovorím, povedal na komisii, že toto nemôže byť koncepcia, že není sa na čo 

rozhodovať, není na čo reagovať, není na čo ani zobrať na vedomie, lebo nemáme o čom a pre 

mňa je zásadná otázka, že čo chceme, vieme čo chceme? Lebo ja som nedostal odpoveď, že čo 

chceme, lebo najprv ste hovorili, že do útlmu , potom, že nie do útlmu, urobme to , neurobme to, 

ale na základe, ja chcem spoznať tú zmenu toho názoru, prečo ste sa rozhodli, pretože to je 

drahšie, lacnejšie, rentabilnejšie, však tu povedzte, mňa to fakt zaujíma... 

  Starosta: 

       Ale pán poslanec, už som to opakoval na tomto pléne, na komisiách som to zopakoval, ja to 

musím zopakovať koľko? 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

       Áno, ak to neviete prosím vás tie čísla...  

 Starosta: 

      Čísla, čísla nebudem hovoriť... 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

       Začnite, poverte pánov, lebo ja toto robím každodenné, že zistím si a keď (nie je rozumieť zo 

záznamu) poriadkovú službu, tak zistím a ja si tie tri cenové ponuky viem zohnať, lebo ak to 

mojím akcionárom nepredložím, tak ma vyhodí, nerozumiete? Keď neviete, no tak si zožeňte 

iných ľudí no. 

Starosta: 

       Poprosím pána Slaninu, nech sa páči. 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s. 

      (nie je rozumieť zo záznamu) vysúťažené teraz? 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

       Nie, mne je to jedno... 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s. 

      (Nie je rozumieť so záznamu) 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

      (nie je rozumieť zo záznamu) vysypanie košov budete mať externé firmy, ak toto neviete 

porovnať vzájomne, no tak tam nemáte čo robiť, skutočne... 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s. 

        Ja si myslím, že keby ste tam boli Vy, tak zametáte, máte nakupenú techniku, viete presne 

koľko Vás to stojí, dokonca roka, s čím máme porovnávať? Není problém Vám predložiť 
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materiál, predložím Vám kvantum tabuliek, ja som tiež zo súkromného faktora, tých tabuliek som 

niekoľko spravil, keď chcete byť zahltený excelovskými tabuľkami, nie je to problém, 

porovnávam to s tým, čo je vysúťažené teraz. Fungovalo to roky, tým, že sa obstaralo, to je 

jednoduchá cesta, pokiaľ sa tak rozhodnete, ja som to hovoril aj starostovi, to je jednoduchá cesta, 

nehajme všetko tak jak je a tendrujme všetky jednotlivé činnosti. Keby ste možno lepšie počúvali 

starostu, že sú vytendrované firmy, alebo teda vysúťažené cez EKS, ktoré to najtransparentnejšie, 

ktorý tento systém dnešný dovoľuje, síce sme došli, alebo mestská časť došla k veľmi nízkym 

cenám, ale každodenne  sa objavovalo na odkaze pre starostu 300 telefonátov pre vedúceho 

oddelenia, určite komisia sa zaoberá tým, že tam je neporiadok, tam je neporiadok, tam je 

neporiadok, tam je vysypaný kôš. Áno, vysúťažili sme najlacnejšie firmy, my, čo tu teraz robíme, 

lebo mám pocit, že tu počúvam to, že tu sedíme a čakáme, čo sa bude  diať, my analyzujeme to, 

že kedy končia existujúce zmluvné vzťahy, ktoré sú tu historicky zakorenené a hľadáme činnosti, 

ktoré by mali a logicky by mali byť pod jednou firmou. Poviem príklad, keď sa prejdete po 

nábreží a zbadáte plechovku, čo, občan to oznámi na úrad, príde to pánovi Denkovi, vedúcemu 

oddelenia, je tam plechovka, čo musí on dneska spraviť?  

Niekto:  

      ( nie je rozumieť zo záznamu ) 

Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s. 

       Pardon, je tá plechovka pod smetiakom, je na chodníku alebo je v tráve? Poviem vám prečo, 

zoberme si ten jeden psí výbeh, ktorý má x m2, o psí výbeh sa v denšnom dni starajú 3 

spoločnosti. Mestská polícia ho ráno odomyká, Staromestská v ňom zbiera smeti, Vepos 

vysypáva smeti, kontajner, večer ho opäť mestská polícia ide zamknúť. Cieľom Staromestskej, 

alebo čo, načo má slúžiť koncepcia, ale stále platí to, že tie tabuľky vám kedykoľvek dodám, je 

logicky spojiť veci tak, že keď pôjdete po tom nábreží a zbadáte plechovku, ideálny prípad je ,že 

ju zdvihnete a hodíte do smetiaku, pokiaľ ne, tak zdvihnete telefón a zavoláte tomu istému 

vedúcemu oddelenia, ale on tu neni detektív, on má iné úlohy, a on vie, že čokoľvek sa týka 

verejného priestranstva a poriadku alebo čistoty na ňom, zavolá jednej firme a to je Staromestská. 

A tá zabezpečí upratanie, nedeliť logicky súvisiace veci. Keď dneska pôjdete, zbadáte listy, je to 

štvrtá firma, lebo o listy sa starala ďalšia firma, keď zafúkalo z trávy na chodník, už to mala zase 

iná firma, logicky sme sa snažili a to je podľa mňa cieľ koncepcie, spojiť veci, ktoré dávajú 

logiku. Ku komínom, áno vypichli ste komíny, lebo to už možno nie je najexotickejšie, áno 

možno nebudeme zamestnávať kominára, možno budeme mať externého, ktorého si zazmluvníme 

cez také isté obstarávania, ako by to urobila mestská časť. 
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        Tá istá idea, čo pri verejných priestranstvách, je pri budovách alebo nehnuteľnostiach, ktoré 

patria mestskej časti. Dneska keď vyrazí poistky, môžete zobrať zoznam dodávateľov, ktorý robia 

pre mestskú časť a zisťovať, ktorý človek nám asi tak opraví zásuvku v Zichyho paláci. Keď vám 

odpadne omietka, ten istý postup, úradník musí zobrať zoznam, kto len nám robí omietky, ten istý 

postup, ten istý postup máte, na kotolňu máte štyroch dodávateľov, maliarske práce dodáva 

ďalších šesť firiem x, y, tomu dať v dnešnej dobe čísla, čísla máte aj mínusové aj nákladové, my 

garantujeme to, že činnosť, ktorú budeme vykonávať v tomto roku a neviem kto to spomínal, 

s poslancov, áno nám chýba tá skúsenosť, nemáme tú skúsenosť, lebo v tomto rozsahu a s týmito 

prímami, dám vám to číslo, ale si ho vymyslím, aby na konci vyzeralo dobre , to , že na konci to 

tak nebude, to chcete aby sme vám dali? Ja vám urobím tabuľku, kde bude na konci 100 000 zisk. 

Ale budeme tu sedieť v decembri a vy sa budete pýtať, prečo není tých 100 000. Staromestská 

akciová spoločnosť je obchodná spoločnosť, za účelom vytvárania zisku, náš cieľ je nevytvárať 

tento zisk na úkor mestskej časti, jediné z čoho môžem vychádzať sú čísla teraz vysúťažené a to 

vám garantujeme, že nerobíme drahšie, naopak, snažíme sa robiť za také relatívne nízke ale 

kvalitnejšie a zisk vytvára v tom momente, keď nevyužité kapacity, tak personálne ako technické, 

nebudú potrebné pre služby pre mestskú časť, využívať na komerčnej báze na komerčnom trhu 

pre obyvateľov Starého Mesta a pre kohokoľvek v Bratislave. Má to vytvárať taký zisk, za ktorý 

môže rozvíjať, tak technickú stránku Staromestskej ako personálnu a o to viac služieb 

a kvalitnejších môžeme poskytovať mestskej časti. 

         Počúvať to, že Staromestská bude všetko autorzovať, je to súčasť, tej koncepcie, že bude 

autorzovať to, čo nám ekonomicky alebo z časového hľadiska nevychádza robiť vo vlastnej réžií.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pani poslankyňa Párnická, faktická poznámka. 

Poslankyňa Soňa Párnická: 

       No, teda ďakujem pán Slanina, akože nám názorne predviedol, teda, škoda, že to neprešlo 

tými viacerými komisiami ,hej, teda, že ľudia by to a chcela by som nejako upozorniť kolegov 

nejak, aby sme dodržali takú nejakú citlivosť, lebo tí ľudia tu nie sú na pranieri ale mali by sme 

s nimi nejak vecne komunikovať.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Ziegler, faktická poznámka, nech sa páči.  

Poslanec Ing. Tomáš Ziegler: 

       ( nie je rozumieť zo záznamu ) ak by ste nám napísali do tej tabuľky, že zisk bude  1 00 000 

a v decembri nebol, tak by sme sa Vás asi spýtali prečo sa tak, prečo sa tak udialo, to znamená, že 

to nie je o tom, že dáte nám nejaké čísla a chceme od Vás, aby ste dali čísla a nechceme od Vás 
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čísla ktoré sú iba ad duch niekde spravené, samozrejme kľudne sa môže stať, že tie čísla budú iné 

a potom sa o tom budeme rozprávať a je pravda, že keď ste to takto pekne vysvetlili, takto to teda 

bolo spomínané aj na jeseň, že má sa robiť veľká súťaž , ale tým pádom Vy hovoríte, že všetko 

bude robiť Staromestská, lebo keď nie, zasa tie činnosti budú oddelené a tá plechovka si 

nevyberie, či skončí na chodníku, alebo či skončí pod košom, alebo či skon, to znamená, že tiež tá 

situácia nejakým spôsobom, nejakým spôsobom nastane a zasa je to možnože, chceme to počuť, 

že teda budeme robiť všetko, budeme robiť niečo, ako je to pravda, to ako ste to popísali, ale tiež 

to asi tak v realite úplne nebude. Ďakujem.  

Starosta: 

       Pani poslankyňa Nicholsonová, faktická poznámka, nech sa páči.  

Poslankyňa Lucia Nicholsonová :  

        ( nie je rozumieť zo záznamu ) prišla neskôr , takže neviem, že aká bola vlastne diskusia pred 

Vašim vystúpením a musím povedať, že teda mňa to zaujalo, čo ste hovorili, múdro ste hovorili 

podľa mňa a keď tu akože niečo chýba, podľa mňa vôbec, nie len v Starom Meste ale aj v celej 

tejto krajine, je proste typ nejakého ústredného manažovania a mne je úplne jedno, že či pod tým 

to budete autorzovať, alebo či to budú Vaši ľudia, alebo či tam ten človek bude od rána do večera 

bude 8 hodín, alebo či si ho budete najímať, vtedy , keď ho budete potrebovať, lebo ja ako občan, 

ktorý býva na Poľskej ulici a je tam brutálny bordel, k čomu sa dostaneme v bode rôzne, tak ja 

presne toto riešim, že ja zavolám, že je tu bordel a oni mi povedia, že zavolajte OLO, OLO mi 

povie, zavolajte neviem koho a presne sa ma pýta, že kde tá plechovka je a toto je úplne, že 

absurdné a my sme tu podľa mňa všetci preto, aby , aby sa jednoducho tým staromešťanom lepšie 

žilo a dýchalo a mne ste teraz akože celkom že zodpovedali mnohé otázky, ktoré ja sa už pýtam 

od nepamäti, že ako toto pre Boha môže fungovať a budem len rada, keď to začne fungovať inak.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, veď to práveže to nefunguje, žiaľ, hovorím, tých príkladov z denného je 

množstvo, hej, ako nechcem naozaj zachádzať do detailov, ale jednoducho, nedá mi, príklad, 

zavolá pani na úrad, že  od Vianoc jej na konkrétnej ulici chýba poklop, nejaký kanalizačný alebo 

aký, tak čo teraz má spraviť úradník, no úradník ide zisťovať, komu ten poklop patrí hej, komu 

patrí diera, lebo poklop, poklop chýba . Tu bol iný prístup, Staromestská dala nový poklop 

a potom začali úradníci, potom môžu zisťovať a prípadne od neho si, ale dokázali zabezpečiť 

v priebehu jedného, dvoch dní , aby ten poklop tam bol a to je ten rozdiel v tom, že jednoducho 

nebudeme márniť čas hľadaním riešenia, ale budeme proste problémy riešiť. A v tomto, je to, je 

to, ten rozdielny prístup. 

      Pán poslanec Gajdoš, faktická poznámka. 
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Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš: 

      Ja by som chcel ešte takúto poznámku, že na rozdiel ešte od iných spoločností , ktoré boli 

vysúťažené na tie jednotlivé aktivity, by sme si mali uvedomiť, že v rámci Staromestskej si 

poslanci zvolili niektorých členov predstavenstva a majú výraznú kontrolu nad tým, čo sa deje. 

Odhliadnuc od toho, že tu bolo kopec iných spoločností, na ktorých mali vyslovene iba teoretický 

dosah, ale reálny ani moc nie, čiže toto je tiež veľmi podstatný rozdiel, ktorý , na ktorý by som 

poukázal.   

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Domorák, diskusný príspevok. 

Poslanec Miloš Domorák: 

         Ďakujem, ja tento návrh zoberiem na vedomie, zároveň by sme všetci prijali, aby 

nasledujúce postupy činnosti predstavenstva nám boli aktuálne zverejnené, budeme očakávať prvé 

zasadnutie Dozornej rady, ktorá nám poskytne ďalšie informácie. Tak, ako spomínala kolegyňa 

Párnická, v prvom rade by sme mali spolupracovať a nie si z niekoho spraviť dopredu nejakého 

nepriateľa, takže keď budú tie informácie uspokojivé, spolupracujme naozaj ďalej a keď budú 

neuspokojivé, tak sa potom inak zariadime, ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, diskusný príspevok.  

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

       Nie, beriem späť, myslím si, že tu už bolo všetko povedané, čo tu bolo, teda moji predrečníci, 

áno, pán Slanina to povedal celkom dobre, v podstate zapôsobil, akože povedal to jasne, možno 

čo nám trošku chýba je, že mi sme si už predsa nejakú predstavu Staromestskej povedali, tak 

dneska by sme mali povedať ten krok B, že naozaj, ideme  rozvíjať vlastnú firmu, čo pán starosta 

nechcel so všetkým, to znamená, veľkú súťaž, to znamená, že idete robiť aj vy veľkú súťaž ako 

veľká Staromestská? Dohodnime si jednoduché pravidlá hry buď budeme vedieť na čom sme my, 

na čom ste vy, na čom je vedenie a v podstate tá spolupráca môže fungovať, lebo predpokladám, 

teda som hlboko presvedčená, že všetkým nám aj vám ide o dobro veci  a ide o to, aby bolo 

čistejšie Staré Mesto, čiže na tomto sa zhodneme, ja by som nerada aby mi tu niekto podsúval, že 

ja tu hádžem polená pod nohy Staromestskej alebo pánovi starostovi, ja som veľmi konsenzuálny 

človek a ja vždycky presadzujem dohodu, lebo dohoda vždycky posúva veci dopredu.  

 Starosta: 

       Ďakujem pekne, na vysvetlenie, samozrejme, že veľké verejné obstarávanie pripravuje 

mestská časť s tým, že vlastne malo by byť od júla, alebo teda chceme aby od júla vlastne, aby 

sme mali rámcovú zmluvu, na hovorím, opakujem, rámcovú zmluvu na jedného dodávateľa 
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všetkých týchto činností, ktoré boli vlastne obsiahnuté, ktoré boli vlastne aj predmetom toho 

predbežného ohlásenia, takže, ale to neznamená, že tie činnosti budeme vykonávať cez nich. 

Jednoducho potrebujeme mať istotu, alebo nejaké zadné vrátka, že máme tu partnera jedného 

silného, ktorý nám dokáže tieto veci zabezpečiť a popri tom, môžeme postupne budovať, budovať 

vlastnú firmu. Takže toto je ten, tá predstava, ako by to malo fungovať, s tým, že samozrejme to 

verejné obstarávanie, to platí ako som povedal, do konca roka 2018 a ten čas dovtedy chcem 

využiť na to, aby sme sa buď dohodli s hlavným mestom, či budeme spolupracovať pri 

spoločnom, spoločnej údržbe verejného priestoru, pretože naozaj, je to absurdná situácia, že po 

1,2 a ich smetné koše 1,2 čistí jedna firma, našich na 3,4 iná, dokonca na zástavkách MHD 

Dopravný podnik má ďalšiu firmu, takže to je už akože úplné Kocúrkovo, ale takto jednoducho 

žiaľ funguje, funguje samospráva v Bratislave. To znamená, že ambíciou je, aby, ideálne by bolo 

keby mohlo Staré Mesto ako celé územie zabezpečovať tieto činnosti jeden subjekt. Aby nebolo 

možné sa vyhovárať na to, že to je ten, to je druhý. 

        Pre vašu informáciu opäť mestská časť iniciatívne osadila na Dunajskej ulici, ktorá patrí do 

priamej správy Magistrátu, tri veľkokapacitné smetné koše 110 litrové, v okamihu sú tie smetné 

koše večer plné, to znamená, že ten odpad z tej ulice končí v tých košoch. Je to magistrátna ulica, 

ale nikto sa zo staromešťanov ani bratislavčanov návštevníkov nepýta, že koho to je ulica, či to je 

, má na starosti starosta, alebo primátor. Tak ako sme hovorím pomohli Obchodnej ulici, tak sme 

teraz pomohli aj Dunajskej, lebo jednoducho ten hromozvod v prvom rade, sme my, staromestská 

samospráva, takže to na margo toho. 

       Pani Ležovičová, faktická poznámka, nech sa páči.  

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

       Ďakujem každé ráno sa super bavím, jak naše elektrické autíčko pri Primaciálnom námestí sa 

otočí a ide späť, pričom by bolo ideálne, aby vyčistil to Primaciálne námestie, ktoré je zasvinené, 

ale ja sa s nim fakt, každé ráno sa na tom smejem.  

Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s. 

       Zareagujem ja, neni to technicky možné, lebo Primaciálne sa nesmie čistiť podtlakovým 

zariadením kvôli dlažbe , takže naše autíčko príde, ale vedeli by sme ho čistiť inak, musí dvihnúť 

kefy, vypnúť vysávač a potom ide ďalej. 

Starosta: 

        Pani poslankyňa Oráčová, diskusný príspevok, nech sa páči.  
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Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

       Ja posledný príspevok, chcem poprosiť členov Dozornej rady, sme tu už štyria, prišiel pán 

Palko, aby sme sa po zastupiteľstve nerozpŕchli, ale už si stanovme termín Dozornej rady, dobre? 

Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, dobre, ďakujem pekne, diskusia, som sa zľakol, že sa niekto prihlásil, to som 

ja, takže pokiaľ nie sú diskusné príspevky, tak si dovolím ukončiť diskusiu a poprosím Návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia.  

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) my tu máme od poslanca Ondreja Dostála návrh na zmenu 

uznesenia... 

Starosta: 

      Áno... 

 Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

        A to, miestne zastupiteľstvo vracia koncepciu rozvoja Staromestská, a.s. na dopracovanie.  

Starosta: 

      Ďakujem pekne, je to návrh pozmeňujúci, takže dávam hlasovať, poprosím prezentujte sa 

a hlasujte prosím. 

/Prezentácia/ 

Starosta: 

       Jak môžem poprosiť, skúsme to posunúť ďalej, jednoducho, ak teda.... hlasujete 

o pozmeňujúcom návrhu pána Dostála. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, za hlasovali 2 dvaja poslanci, proti 3, zdržali sa 14, takže návrh nebol 

prijatý, poprosím teraz o návrh uznesenia, nech sa páči. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

       Zastupiteľstvo mestskej časti Bratislva-Staré Mesto  berie na vedomie koncepciu rozvoja 

spoločnosti Staromestská a.s.. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 
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/Hlasovanie/ 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 18 poslancov, proti boli 2, všetci hlasovali, 

takže konštatujem, že miestne zastupiteľstvo zobralo koncepciu rozvoja Staromestskej na 

vedomie. 

       Bod číslo 12, Návrh na nájom nehnuteľnosti na ulici Žilinská 1 v Bratislave ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, poprosím pani Malinovú, ako spracovateľa tohto návrhu o krátke úvodné 

slovo. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového: 

       Oddelenie majetkové predkladá návrh na nájom nehnuteľnosti na ulici Žilinská 1 v Bratislave 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, v podstate súvisí to krátko aj s predchádzajúcim materiálom 

objekt na ulici Žilinská číslo 1, sa navrhuje dať do nájmu pre spoločnosť Staromestská a.s. a to na 

dobu určitú na obdobie 4 rokov, výška nájmu je symbolické 1 Euro, ale samozrejme, že 

spoločnosť Staromestská a.s. bude znášať všetky náklady spojené s prevádzkou v danej budovy, 

ktoré sú ročne v celkovej výške cca 29 000 Eur, no a samozrejme, že nájomca bude zabezpečovať 

nie len správu objektu, ale aj stráženie objektu, čistiace a udržiavacie práce, revitalizáciu 

predmetu nájmu a podobne, všetko je vlastne písané v dôvodovej správe. 4 roky a doba určitá sa 

predovšetkým navrhuje z toho dôvodu, že predpokladá revitalizácia predmetu nájmu, to znamená, 

že Staromestská a.s. chce do daných obje, do daných priestorov aj investovať, čiže je tam nejaká 

tá ochrana investícií. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, za úvodné slovo, otváram diskusiu, pán poslanec Dostál.  

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

       Ako bolo v správe povedané, ten materiál súvisí s tým predchádzajúcim materiálom, ale 

pretože ten predchádzajúci materiál bol taký všeobecný, ako bolo, tak ja neviem posúdiť, že či je 

potrebné schvaľovať takýto nájom, neviem posúdiť, či je potrebné, že Staromestská bude mať 

takú činnosť, že potrebuje všetky tie priestory, alebo by jej stačilo prenajať iba niektoré priestory, 

či je potrebné, aby Staromestská dostala do nájmu všetky priestory vrátane tých, kde sú dnes 

nejaké iné prevádzky a neviem posúdiť, keď bude tak fungovať ako klasická obchodná 

spoločnosť, tak či ju máme dotovať symbolickou sumou cenou nájmu, tak ako dotujeme kultúru, 

napríklad Novú scénu, ak to má byť obchodná spoločnosť, ktorá si bude na seba zarábať, čo by 

sme sa z nejakej koncepcie mohli dozvedieť, tak by si prípadne mohla aj normálny nájom  platiť 

a nemuseli by sme ju my dotovať, tým, že jej budeme dávať zľavený nájom a absolútne 

neprimeraná sa mi zdá tá doba 4 rokov. Viem, že je to naša spoločnosť, môžeme cez svoje orgány 
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dohodnúť ak sa rozhodneme, že sa to zmení, tak sa to zmení a štandardný zmluvný vzťah je podľa 

mňa na dobu neurčitú, pokiaľ teda má to byť na dlhšie obdobie, roky alebo nejaké dlhšie obdobie 

sa dáva v situácii, keď sa potrebujú tí partneri proti sebe zabezpečiť, že keď jeden tam niečo 

investuje, tak aby nebol hneď odtiaľ vysáčkovaný , v situácií, keď je to naša spoločnosť nevidím 

absolútne na nič také dôvod.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, ja si dovolím oponovať pán poslanec , tá doba nájmu je tam nastavená preto, 

že pokiaľ jednoducho oni majú do toho investovať a majú navyše tie investície nejakým 

spôsobom daňovo rozložiť , alebo nejakým, uznať, tak jednoducho je to nevyhnutné, pretože 

v opačnom prípade by naozaj tam vznikli účtovné problémy pre Staromestskú a myslím si , že to 

nie je absolútny žiadny dôvod na to, aby sme to takto postupovali, pochopiteľne Staromestská by 

si mohla prenajať aj vlastné priestory, mohla by si priestor prenajať niekde inde, ale považujem to 

v prípade 100% obchodnej spoločnosti mestskej časti za hlúposť, aby si ona prenajímala, pokiaľ 

my máme vlastné priestory, ktoré nevieme využiť iným spôsobom. Tie priestory boli jednoducho, 

bol tam kedysi nejaký dvor Gazdovský, jednoducho je to na to určené, bolo to rekonštruované , 

postavené na novo a je to vlastne vybavené pre tento druh spoločnosti, myslím si, že celý ten 

objekt potrebuje mať jedného správcu, pretože je tam, je vykurovaný, je, energie sú proste rátané 

na celý objekt a jednoducho nejakým spôsobom, aby do toho vstupoval, nejak deliť to, 

nepovažujem za ekonomická a hospodárne, takže z tohto dôvodu si myslím, že by to malo byť, 

malo byť riešené týmto spôsobom.  

         Pán poslanec Kollár, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

        Na pána Dostali, aby sme dali za to, chcem len povedať jedno, že diskutovali sme tu o Malej 

scéne, že im dávame zvýhodnené veci, o Novej scéne, že dávame dotácie a podobné veci a teraz 

diskutujeme o našej, o našej spoločnosti, ktorú všetci chceme revitalizovať, čiže mali by sme byť 

ústretoví, mali by sme byť v tomto ústretoví, pretože tu máme vlastnú Dozornú radu a keď pani 

doktorka nebola schopná nám povedať, ako sa zvoláva Dozorná rada, tak ja Vám to prečítam, 

v stanovách je napísaný, o zvolanie môže , ktorýkoľvek člen Dozornej rady a Dozorná rada musí 

sa minimálne raz za 4 mesiace  zísť. Páni, slabo pracujete v Dozornej rade, zlepšite sa. Čiže, 

chcem vám povedať... 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) 
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Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Však prvú, mohli ste kedykoľvek zvolať, už keď ste členovia Dozornej rady, ešte by som len 

chcel k tomu termínu, že prikláňam sa k tomu, môžem?  

Starosta: 

       Ale faktická poznámka je minúta... 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

        Ale je to veľmi dôležité , jedna veta, zo 4 rokoch sa dá kľudne urobiť na dobu neurčitú, oni 

to musia strpieť, to je naša organizácia, musia tak konať, aby nikdy nemohlo dôjsť k vypovedaniu 

tejto zmluvy. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Bučko, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko: 

        Ďakujem pekne, vždy mám rád, keď mám zodpovednosť za hlasovanie za nejakú dobu, ktorú 

môžem ovplyvniť, no a toto presahuje do ďalšieho volebného obdobia o rok, ale napriek tomu, dá 

sa tam už, prosto rád mám , za ten čas, za ktorý sa zodpovedá. To by malo byť do nášho mandátu. 

Starosta: 

       Súhlasím zase, dovolím si  oponovať, aby sa nestalo to, že niekto príde po nás a jednoducho 

zrazu bude to bez zmluvných vzťahov, takže preto ten rok, myslím si, že je to primerané, keby to 

bolo 10 alebo 20 rokov, ako tu bolo schvaľované v minulosti, tak určite by som sám protestoval, 

ale rešpektujem. 

       Pán poslanec Ziegler, faktická poznámka na mňa, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Tomáš Ziegler: 

        Mám tak isto námietku voči tej, voči tej dobe, teraz sme sa bavili o tej koncepcii majú teda 

nejaké čísla, ešte nevieme, čo presne bude robiť, aké možno príjmy výnosy, či si to budeme uňho 

objednávať, možno to dopadne tak, že tá veľká súťaž v júli vysúťažia sa také úžasné ceny, že sa 

bude robiť málo vecí a možnože o rok bude mať Staromestská problém zaplatiť niektoré náklady 

spojené so správcom a podobne, to znamená, že rozhodovať teraz o 4 ročnom, 4 ročnom nájme mi 

príde naozaj zbytočné , zbytočne dlhé. Tak isto, bavili sme sa o tom , že v 2018 príde možno 

k zlučovaniu nejakých činností, či už medzi mestskými časťami, Magistrátom, to sú tak isto veci, 

čo to môžu ovplyvniť, naozaj neviem v tejto chvíli, prečo by to malo byť na 4 roky. Ďakujem. 

Starosta: 

        Pán poslanec Osuský , faktická poznámka, nech sa páči.  
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Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

        Ďakujem pekne pán starosta, ja si myslím, že toto 4 ročné zabezpečenie, ako povedala pani 

kolegyňa , aby mohli investovať s pokojným svedomím, nie je hádam dôvodné v prípade vzťahu 

zakladateľa, teda mestskej časti a jej dcér, to znamená, nemyslím si, že pre nich, ak budú dobre 

fungovať, teda ak sa táto trochu neurčitá koncepcia zhmotní a budú šľapať, že by im mohla vadiť 

zmluva uzavretá na dobu neurčitú, pretože zdravý rozum mi káže , že ich tam predsa necháme 

a nebudeme ich vyhadzovať, to ja vôbec nenamietam proti eurovému nájmu, nato že dotujeme 

Maďaričovú inštitúciu zvanú Nová scéna, ktorá je štátna a toto je naše, takže kľudne za Euro, ale 

argument, že aby oni mali istotu, ich istota nemôže byť v ročnej zmluve ale v kvalite ich 

fungovania a tá bude rozhodujúca pre to, či ich raz, prípadne , nedaj Bože, so 6-mesačnou 

výpoveďou pošleme na mráz. Takže nie iné, ako to má byť garanciou.  

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, faktická poznámka. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

        No len do tej neurčitej doby, to by vlastne znamenalo, že žiadne, žiadny nájomcovia   

neinvestujú pokiaľ nemajú nejaký dlhodobý nájom  na dobu určitú, čiže ak má niekto na dobu 

neurčitú, vôbec neinvestuje, takto to evidentne nefunguje ani medzi subjektmi, ktoré sú si cudzie, 

nie že jeden z tých subjektov vlastní ten druhý , pokiaľ ide o ten presah do ďalšieho obdobia, tak 

ak by sme išli na dobu určitú, teda ak som dobre rozumel pánovi poslancovi Bučkovi, tak nehrozí 

to, že ak sa skončí a potom nové zastupiteľstvo nebude vedieť, čo s tým, lebo je tu paragraf 676 

občianskeho zákonníka, o ktorom sme sa bavili v súvislosti s TERMMING-om, že ak skončí doba 

nájmu na dobu určitú a nájomca ďalej pokračuje, tak sa to predlžuje o kalendárny rok, ak 

prenajímateľ nenamieta, čiže nič také by nehrozilo a pokiaľ ide o to zasadanie Dozornej rady, čo 

hovoril pán poslanec Kollár, tak zvoláva ho predseda Dozornej rady, ktorý v tejto chvíli nie je 

zvolený.  

Starosta: 

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

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

       No a ja zase tiež mám, ako s týmto materiálom problém, teraz ste pán starosta povedali, ma 

zaujala Vaša jedna, že v júli by ste chceli, aby bola, nie že spustená veľká súťaž, ale výsledok 

veľkej súťaže bude ako nový dodávateľ , alebo nový ten, ktorý teda vyhrá tú veľkú súťaž, bude 

teda od júla začať pracovať, dneska, keď ešte nemáme presný ten biznis plán, že či by sme, ja si 

myslím, že nič, nič nebudeme hnať, alebo nič nepokazíme, keby sme si to nejak ošetrili možno 

koncom augusta do konca augusta  2016, alebo vôbec neviem ako naformulovať tento právny 
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titul, ja si osobne myslím, aj keď je to stále naša spoločnosť a v podstate oni tam dneska fungujú 

na základe len výpožičky , tak možnože tú v výpožičku skúsme len nejak predĺžiť, ale naozaj, až 

keď nebudeme presne vedieť, tak potom im to dajme aj na dobu neurčitú, ale budeme vedieť, čo 

chceme, ale v tejto chvíli, keď my ani nevieme presne , čo s tou spoločnosťou chceme , alebo neni 

tu nejaká všeobecný konsenzus, ktorému sa určite dopracujeme, tak s takýmto materiálom ja mám 

teda problém. Ďakujem. 

Starosta: 

      Viete veľmi dobre, že keď nemáte žiadny právny vzťah k nejakému priestoru, tak nemôžte si 

zaviesť ani telefónnu linku, ani internet, ani nič, tá výpožička končí koncom februára, to bol Váš 

návrh skrátiť to do konca februára , rozumiete, neviem teraz ako v čom je problém, tak naozaj 

chceme buď aby tá firma nejako fungovala, alebo naozaj odkladajme to, kúskujme to, ako to 

naozaj potom nemá význam. Tak potom tak si povedzme ,že nechceme to robiť a zrušme to celé, 

ale jednoducho ten objekt potrebuje mať nejakého gazdu, jednoducho dneska, my máme dosť 

starostí s priestormi, ktoré sú v priamej správe mestskej časti a tento priestor je absolútne 

zanedbaný , viete veľmi dobre, že doňho nebolo investované niekoľko rokov, je to tak a naozaj 

oni, ide o to, oni budú znášať náklady. Za rok 2014 to bolo skoro 30 000 , to je jednoducho ich 

úloha, nie naša, oni ako naša akciová spoločnosť majú nájsť zdroje a využitie toho priestoru, aby 

jednoducho dokázali pokryť tie náklady, ktoré sú s tým spojené.  

        Pani poslankyňa Nicholsonová, faktická poznámka, nech sa páči.  

Poslankyňa Lucia Nicholsonová :  

        Áno, tak ja mám taký pocit, že ten predošlý bod sme  uzavreli s tým, že proste dáme im 

šancu, že nás oslovil ten zámer, že sa nám páči tá koncepcia, akokoľvek je teraz 

nešpecifikovateľná , tak ako povedal pán Slanina, že oni tiež ešte nevedia úplne do čoho idú, ako 

pri tomto bode ja určite súhlasím s tým, s tým 1Eurovým nájmom, pretože tak keď sú 100% naši, 

tak na čo sa tu budeme hrať, s čím ale môžeme, o čom sa môžeme baviť, tak to je tá doba, hej, že 

či to dáme na 4 roky alebo či to dáme na dobu neurčitú , ja si myslím, že keď to dáme na dobu 

neurčitú, tak jednoducho to bude aj pre nich taký nôž na krku, že nech nás presvedčia o tom, že 

vedia napĺňať tú koncepciu, potom sa budeme baviť ďalej o tých podmienkach , toto by bolo 

podľa mňa úplne férové. Ďakujem. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka.  

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

         Ja sa presne vraciam k tomu, že ja tu nejdem ako niečo riešiť, ale my dneska úplne nevieme 

a nemáme tú predstavu a vyzerá, že ani poslanci alebo ja možno ja neviem, nejakú jednoznačnú 
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predstavu, čo mi s tou Staromestskou chceme, teraz ste povedali, že ide tu nejaká veľká súťaž, 

ktorá má začať čistiť od júla, tak možnože naozaj prídeme na to, že ona vygeneruje také bomba 

ceny, alebo taká perfektná spoločnosť, že bude čistiť  starať sa o WC, o ihriská o všetko a tým 

pádom sa Staromestská naozaj možnože stráca taký nejaký veľký význam... 

Starosta: 

        To nie je predmetom súťaže... 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

        Dobre, ale dneska nemáme nejakú jednoznačnú predstavu, čo chceme. Ja si nemyslím, že tie 

priestory sú zanedbané, určite beriem, že ten areál a tam kde sídlil VEPOS, áno, o tom sa môžeme 

baviť, že tam patria takéto spoločnosti, na druhej strane si myslím, že tie obchodné priestory , tie 

ako, tak isto vieme veľmi dobre prenajímať mestská časť, alebo vie z nich zisk mestská časť, 

takže , to zase mi nehovorte pán starosta, že tie priestory sú nejaké zdevastované, tam tie predné 

obchodné priestory sú práveže z tých lepších obchodných priestorov, ktorými mestská časť 

disponuje, no neviem. 

Starosta: 

         Ja len chcem upozorniť, že momentálne tých 30 000 ročne platí mestská časť. Ideme šetriť 

peniaze mestskej časti, to znamená ,že ak by nemusela mestská časť platiť náklady na prevádzku, 

energie, toho celého areálu, pre vašu informáciu tam končia... 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

        No Staromestská ich bude platiť... 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

         Ale to nie je mestská, to je obchodná spoločnosť... 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

        Ja si myslím, že neviem, minulý rok ste uzavreli s akým? Akou bilanciou? 

No vygenerovali im nejaké, ako jednoducho.... 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) 
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Starosta: 

         Je tam zisk za minulý rok , samozrejme, no ale, ale rozumiete.... 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

        To je v poriadku, ale tu ako... V tých priestoroch, o ktorých hovoríte (nie je rozumieť zo 

záznamu) akcionára z tých priestorov od leta bude sociálna výdajňa, hej, ktorá bude, konečne 

dostane normálne priestory na normálnom mieste a nebude proste stiesnená v priestoroch, 

v ktorých je teraz. To znamená, že to je jeden priestor, z ktorého nebude mať Staromestská ani 

cent. Jednoducho to bude priestor, ktorý ona poskytne pre sociálnu výdajňu mestskej časti, takže 

nie je to celkom tak, že... To isté , tie ďalšie ktorý sú, nájmy , nie je v silách, jednoducho to 

poviem otvorene, nie je v silách tohto úradu, aby zabezpečoval, menežoval správu celého toho 

areálu, ako , preto je tu návrh, keďže je to naša spoločnosť, nech to zabezpečujú komplet celé oni, 

s tým, že samozrejme budete to celé kontrolovať vy. 

       Pán poslanec Ziegler, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Tomáš Ziegler: 

         Chcem len na margo toho, o čom sme sa pred chvíľočkou rozprávali, predsa len to 

pomeníme už, Staromestská je , je akcio, je Staré Mesto, to znamená, že keď poviete, že 

Staromestská znáša náklady, je to tu prezentované ako teda, ako mestská časť by bola 

odbremenená od toho , ale však jednoducho je to len prenesenie na spoločnosť, ktorú vlastníme , 

jednoducho keď vygeneruje zisk ( nie je rozumieť zo záznamu) do mesta, to znamená, nie, nie 

nepodsúvajme tu teraz niečo také, že my sa zbavujeme nejakých nákladov, tie náklady sa budú aj  

platiť tak či tak, a to nie je nejaký tretí subjekt, ktorý vlastní niekto, niekto iný, lebo takto je to 

veľakrát, takto je to veľakrát podávané a ja naozaj nemám námietku voči tomu, keď 

vygenerujeme, že  čo všetko  má robiť , koľko ľudí tam bude a tak ďalej ak ,ak to teraz 

neschválime a budeme sa potom, neviem čo sa stane od 1. marca ( nie je rozumieť zo záznamu). 

Starosta: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu), že proste nebudú mať právny vzťah k tomu areálu, 

jednoducho akože.... ( nie je rozumieť zo záznamu). 

Poslanec Ing. Tomáš Ziegler: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) ale udeje sa čo? 

Starosta: 

        Poprosím, dokončíme faktické poznámky, pán poslanec Tatár a nech sa páči faktická. 
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Poslanec MUDr. Peter Tatár: 

         Ďakujem za slovo, tuná predrečníci maľujú rôznych čertíkov na stenu, len aby reč nestála, 

ale tým strácame čas a neprejavujeme svoju vlastnú zodpovednosť voči tej vlastnej firme, ktorú 

sme teda podporili, aby existovala, ktorej činnosti sme práve zobrali na vedomie a len zopakujem, 

že tretíkrát sa bavíme o tom, aj na zastupiteľstvách aj na komisiách veľakrát, že keby sme 

zbytočnú polemiku tohto typu, ktorú zažívame teraz neprodukovali už v minulosti, tak sme mohli 

mať hotový nájom a mohli sme tento čas ušetriť na rozumnejšie veci, pre Staré Mesto, takže 

poďme na vec.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pána Slanina, pána Slaninu o krátku reakciu.  

Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s. 

        Ja len dve poznámočky, ono sa nestane teoreticky nič, keď neuzavrieme tú zmluvu, len tým, 

že  ja nesiem právnu zodpovednosť a budeme fungovať v tom areály po skončení zmluvy 

o výpožičke, tak môže nastať x, y extrémnych situácii od úrazu cez bezpečnosť pri práci, mohol 

by vzniknúť právny problém to je jedna vec a druhá vec, neviem či majú všetci poslanci 

vedomosť, pred tým bola nájomná zmluva uzavretá so spoločnosťou VEPOS, kde si ten VEPOS 

platil nájomné, ale to nájomné sa rovnalo plus mínus výške tých spotrebovaných energií, takže 

energie platila mestská časť. Ja sa len opýtam, jaký je rozdiel medzi cudzou spoločnosťou 

a vlastnou spoločnosťou, predpokladal by som, že k vlastnej spoločnosti sa budem chovať viac 

materinsky a umožním jej viacej, ako k cudzej spoločnosti. Teraz je to spravené tak, že my 

platíme siete, kde sme vedení k tomu aby sme tie siete aj trochu šetrili, kde sme aj vedený k tomu, 

aby sme tie siete trochu šetrili a nemuseli vykurovať sklady ako saunu, ale za to chceme mať 

nízke nájomné, ale vlastne aby sme boli v tom postavení ako bola  cudzia spoločnosť. To je 

z mojej strany všetko, ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka. 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

        ( Nie je rozumieť zo záznamu) taký pocit, že sa pýtate , myslím si, že teda sa máme pýtať 

my, pokiaľ ma pamäť neklame VEPOS mal 39 300 Euro platil nájomné, energie sú 29 000? 

Starosta: 

       Áno. 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

        30 000 dobre, vyhodili sme VEPOS v pohode, akože tak, len otázka , kto tam je teraz? Nikto, 

prečo sme vyhadzovali VEPOS, keď sme nemali možno ďalšieho (nie je rozumieť zo záznamu) 
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ktorý by zobral ten nájomný vzťah, aby to platil, čiže teraz akože čistá strata  ide ako na mestskej 

časti, čiže ja si myslím, že to tiež nebolo celkom najlepšie riešenie vyhadzovať VEPOS, keď som 

nemala dopredu vysúťaženého , alebo nemala som tam možnosť riešiť nejaký nájomný vzťah 

a myslím si, že doteraz o tieto priestory sa starala mestská časť pani Malinová, Vy ste riešili aj 

nájomné zmluvy , alebo firma VEPOS? Alebo kto s tým riešil? 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:  

          Nájomné zmluvy boli samozrejme s mestskou časťou.. 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná : 

         S mestskou časťou no presne tak, a tak isto ako spoločnosť KOB, pán starosta predsa vie tú 

históriu, čiže týchto ľudí nevieme, je za tým doktor (nie je rozumieť zo záznamu) , ktorý je 

majiteľ predsa pozemkov na Žilinskej a neviem s nimi nejako licitovať s vyššou cenou , pretože 

sme radi, že nám tú Žilinskú , to trhovisko zatiaľ zachováva, čiže napríklad tuto je ten obchod , 

prečo ho touto spoločnosťou, teda prečo tam platí také nízke nájomné? Čiže tieto veci ja neviem, 

či to všetci poslanci vedia. 

Starosta: 

       Pre Vašu informáciu na Žilinskú je investičný zámer a vlastník je stále, to znamená, že trh 

končí, my sme vlastne o tom hovorili aj s obyvateľmi s okolia a keďže tam bola úvaha o tom, že 

mestská časť by sa nejakým spôsobom mohla podieľať na prevádzke nejakých obchodných alebo 

trhových priestorov, tak nám bolo jasne povedané obyvateľov z okolia, že oni nemajú záujem aby 

takýmto spôsobom mestská časť sa snažila zachrániť ten trh. Našou ambíciou je naopak, aby sme 

v areáli , v areáli Staromestskej, teda respektíve budem to už nazývať Staromestskej, nie VEPOS-

u, lebo už to je areál momentálne Staromestskej na Žilinskej, respektíve na Jozefa Krónera, aby 

tam bol príležitostný trh, povedzme štvrtok, piatok, sobota. To znamená, že tam vieme my 

ponúknuť alternatívne v prípade, keď zanikne ten trh, rieši sa výstavba, tam bude ten priestor, aby 

tam mohli trhovníci predávať produkty obyvateľom z okolia. 

            Pán poslanec Ziegler, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Tomáš Ziegler: 

          Ešte na pána Slaninu, myslím, že tu nikto nenamietal tú výšku toho nájmu, to 1Euro, takže 

o tom blízkom cite k tej spoločnosti, myslí, že ju máme ,ale tu je presne o tom ,Vy tiež sami 

v tejto chvíli neviete, budete mať 10,20,30,40,50 zamestnancov, budete potrebovať celé priestory, 

budete možno niečo prenajímať ďalej, kým nie sú dotiahnuté tie veci spojené s koncepciou 

s biznis plánom, kým nie je vysúťažená veľká súťaž, to znamená , nevie, nevieme presne čo 

vlastne budete robiť a my sme si teraz dokázali nejakým spôsobom menežovať ten priestor, my 

len hovoríme o tom, že urobme nejakú finálnu , finálnu zmluvu, finálnu podobu toho, vtedy,  keď 
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už všetky tieto veci budeme vedieť a povieme si ok budeme to potrebovať celé, alebo budeme 

potrebovať časť a je to otázka jednoducho pár, pár mesiacov, tak zase zmenšíme niečo zase ( nie 

je rozumieť zo záznamu) neudeje sa jednoducho nič zásadné, predĺžiť tú výpožičku nie je myslím 

si, že problém. Ďakujem.  

Starosta: 

        Pán poslanec, tá nájomná zmluva, ako viacerí tu z vás hovoríte, že máte problém s tou dobou 

4 roky, nikto z vás nedal pozmeňujúci návrh na to, aby to bolo na dobu neurčitú, to akože na 

margo toho, samozrejme, žiadna nájomná zmluva nie je Písmo sväté, to znamená, že jednoducho, 

nie je to nič finálne a nič definitívne, to znamená, že kedykoľvek je možné, možné tú zmluvu 

ukončiť, zmeniť a tak ďalej, tu ide vlastne o ten princíp, že ja vám hovorím s pozície úradu, ktorý 

zodpovedá za výkon samosprávnych funkcii, kde s pozície úradu je výhodnejšie, aby správu 

celého objektu zobral jeden subjekt, aby to nebolo robené, ako to je teraz, že  jednoducho má to 

mestská časť a má tam niekoľko nájomcov a fakticky sa nestará o to, jednoducho, lebo ten vzťah 

bol taký v minulosti, nie je pravda, že by ten priestor bol prázdny, však viete veľmi dobre, že od 

decembra je tam Staromestská odkedy ste schválili tú výpožičku, samozrejme výpožička bolo 

riešenie pretože nebolo možné už v decembri schváliť nájomnú zmluvu, pretože nebola 

zverejnená, tento zámer nebol zverejnený 15 dní pred zastupiteľstvom, takže výpožička bola ako 

núdzové riešenie, s tým, že bola dohoda, vy sami ste povedali, že proste výpožička do konca 

februára s tým, že aby sme na februárové zastupiteľstvo pripravili návrh na nájomnú zmluvu, na 

akú dobu to bude, to je na vás, to je na vás... 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

        Ale o čom chceme rokovať? Tak buď chceme tú.... 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

        Ale ja si myslím, že , ja som bol stále v tom, že chceme z tej Staromestskej vybudovať 

normálnu obchodnú spoločnosť, obecnú obchodnú spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať nejaké 

činnosti pre mestskú časť, pre samosprávu, takže ja stále nerozumiem tomu, tomu 

spochybňovaniu.  

       Pán poslanec Kollár, faktická poznámka, nech sa páči. 
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Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Ďakujem, mali sme počúvať slová pána Tatára, nerád sa opakujem po druhom ale fakt, však 

tu diskutujeme o našej spoločnosti, dajme jej dôveru, dajme jej možnosť a verím, že keď 

schválime, lebo to musím v diskusnom vystúpení povedať,  zmenu návrhu, alebo zmenu na 

uznesenie, že keď to bude na dobu neurčitú, to jednoducho nebudú akceptovať však sú naši, 

nebudeme likvidovať svoju vlastnú spoločnosť a na druhej strane treba povedať, nezaťažujme 

ďalšie zastupiteľstvo i keď verím, že všetci budeme aj v tom novom zastupiteľstve. Ďakujem.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský. 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

        (nie je rozumieť zo záznamu) čerstvo uležané, návrh na zmenu uznesenia v bode 12, kde sa 

v odseku A v bode 1 doba nájmu: nahrádza slovo určitá  4 roky slovom neurčitá, znova 

predosievam, že si nerobím ilúzie, že toto je zásadná zmena, ktorá tu presvedčí celé zastupiteľstvo 

k niečomu, ale myslím si, že po hodine aj trištvrte je dobré pokúsiť sa postúpiť o zub ďalej, toto je 

ten zub, ktorý nám umožní mať i v tomto zmysle kontrolu vo fungovaní niečoho , čo by nám malo 

robiť radosť svojim fungovaním, ale čo budeme predsa len, elastickejšie môcť reglementovať ich 

nájmom, tak je to určitý posun, pretože byť tam zakopaný na 4 roky a nefungovať dobre a pre nás 

problém, čo s tým ďalej sa mi zdá možno menej schodné pre toto zastupiteľstvo , a preto v zmysle 

prednesenia tohto uznesenia to predkladám návrhovej komisii.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár. 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) áno ale pán poslanec... 

Starosta: 

       Áno je to tak... 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

        Ale ja som povedal, že avizujem svoje vystúpenie , však som bol prihlásený... 

Starosta: 

         Aha jasné, takže pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

      Pán poslanec.. 
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Starosta: 

     Teraz je prihlásený pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

     Neveril som, že vo Vašom extempore podáte tento návrh, tak som to chcel zazichrovať, ale 

ďakujem Vám, že ste ho podali. Samozrejme tento návrh, ktorý som mal pripravený odovzdal 

som ho pred Vami, sťahujem, pretože je identický. 

Starosta: 

    Ďakujem pekne , pán poslanec, ďakujem pekne, takže pokiaľ už nie sú ďalšie, záujem 

diskutovať, dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím Návrhovú komisiu o sumár, pred hlasovaním 

o návrhu uznesenia, nech sa páči.  

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

      Ďakujem, máme tu návrh na zmenu uznesenia od pána poslanca Petra Osuského a to 

v bode A v bode, číslo 1 doba nájmu neurčitá. 

Starosta: 

    Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto pozmeňujúcom návrhu. Nech sa páči, prezentuje sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

        Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 16 poslancov, proti nebol nikto, 4 sa 

zdržali. Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh bol schválený a poprosím Návrhovú komisiu 

o návrh záverečného uznesenia. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

To znamená, že hlasujeme o materiály, tak ako ho máte predložený avšak v uznesení bode A 1 

doba nájmu neurčitá. 

Starosta: 

 Nech sa páči prosím, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 
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Starosta: 

       Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 15 poslancov, proti bol 1, zdržali sa 2, návrh 

na nájom nehnuteľnosti na ulici Žilinská číslo 1 bol schválený ako prípad hodný osobitného 

zreteľa.  

       Ďakujem pekne, poďme ďalej, bod číslo 13 Návrh na podmienky vzájomnej spolupráci  

medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a organizáciou Via Cultura, poprosím pani 

Malinovú aby predlo, uviedla tento materiál. 

Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:  

       (nie je rozumieť zo záznamu) a organizácii Via Cultura, ištitút pre kultúrnu politiku , na 

predchádzajucom zastupiteľstve ste opäť splnomocnili pána starostu, aby priniesol kvázi novú 

koncepciu vzájomnej spolupráce, predkladáme teda tento návrh vzájomnej spolupráce na 2 roky 

po taktiež,po predchádzajúcej konzultácii s pani Vášáryovou zástupkyňou Via Cultur-y, čo sa 

týka účelu spolupráci, spolupráca bude zachovaná najmä tá, to komunitné centrum a rozvoj 

a podpora kultúry komunitných aktivít občanov, taktiež bude zachovaná aj činnosť správnej rady, 

ktorá však bude povinná schvaľovať každý jeden program a každú jednu spoločenskú akciu, ktorá 

sa bude v Pistoriho konať v paláci mať konať, zápisnicu správnej rady bude povinná kompetentná 

osoba zaslať majetkovému oddeleniu a vyhotovenie zmlúv bude vo výlučnej kompetencii 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, každý jeden výnos z činností, ktorá bude v Pistoriho paláci, 

pôjde na účet mestskej časti a tá to využije na rekonštrukciu a obnovu Pistoriho paláca. Technickú 

správu a údržbu paláca bude znášať mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, to opäť to súvisí s tým, že snažíme sa tam nastoliť normálne pomery, aby 

proste ten vzťah tej správe a využívaní toho paláca, aby bol v súlade so zákonom a aby to bolo 

všetko zrozumiteľné a jasné, že kto za čo zodpovedá. Ďakujem a otváram diskusiu pán poslanec 

Dostál, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

 Ja by som len chcel zopakovať, moju otázku z finančnej komisie, že či už je pripravený návrh 

tej  zmluvy a či sa s ním budeme môcť oboznámiť vopred, pred tým, ako bude uzavretý , lebo za 

štandardnejšie by som považoval aby sme neschvaľovali iba podmienky ,ale samotný text zmluvy 

a na finančnej komisii, keď som sa na to pýtal, tak ešte nebol ten návrh zmluvy, tak sa chcem 

spýtať, či už je pripravený a či ho môžeme dostať. 
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Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového :  

       Zatiaľ návrh zmluvy nie je , v prípade, že schválite tento zámer, tak samozrejme, že tá 

pôvodná zmluva trvá až do 3.apríla 2016 , čiže určite bude zasadať majetko – finančná komisia, 

nie je problém Vám potom návrh zmluvy predložiť.   

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík, diskusný príspevok. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

           Ďakujem pekne, to trošku sa netýka tohto presne bodu, ale chcem upozorniť, že Via Cultura 

dáva nesprávnu informáciu. V novinách a v televíznom vysielaní sa objavilo, že Pistoriovci boli 

židovského pôvodu, nie je to pravda, sú pochovaní na Ondrejskom cintoríne boli katolíci a nemali 

ani židovských predkov. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, ďalej, takže končím diskusiu a poprosím Návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

Návrhová komisia: 

         Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto budeme hlasovať, tak ako je 

napísané v návrhu uznesenia. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

        A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

        Ďakujem pekne, za hlasovalo 14 poslancov , 1 sa zdržal, konštatujem , že návrh bol 

schválený. 

      Bod číslo 14, návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v oblasti kultúry, dovolím 

si to, bez nejakého úvodného slova, otváram diskusiu. Pokiaľ nie sú, nie je záujem diskutovať, tak 

dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím Návrhovú komisiu, aby navrhla, predniesla návrh 

uznesenia. 

Návrhová komisia: 

       Ďakujeme za slovo, keďže nebol žiadny pozmeňujúci návrh, tak budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu na poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/28535/-/iframe
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takže Ticho a spol. 10 000 Eur , divadelné združenie GUnaGu 11 000 Eur a Art Design Project 

200Eur. 

Starosta: 

        Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

       A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

       Ďakujem, konštatujem za hlasovalo 15 poslancov, návrh bol schválený.  

       Bod číslo 15 správa o výsledku kontroly verejných obstarávaní uskutočnených miestnym 

úradom, pri ktorých bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky vo výške minimálne 5 000 

Eur , v I. polroku 2015. Poprosím pán kontrolóra Olivera Paradeseira o úvodné slovo k správe. 

Ing. Oliver Paradesier, miestny kontrolór: 

         Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené zhromaždenie, vážené zastupiteľstvo. 

V podstate predpokladám, že ste si to všetci dôkladne prečítali a preto sa zamerám len na záver, 

kde by som chcel poukázať na 3 oblasti. 

         Prvá oblasť je administratívna, týka sa interného spracovania verejného obstarávania na 

úrade, kde, ako bolo skonštatované máme smernicu, ktorá má 14 príloh, čo tvorí dosť značné 

administratívne zaťaženie pri tom verejnom obstarávaní, potom sa tam vyskytujú chyby, že 

formálne a podpisuje, respektíve nepodpisuje. 

        Druhá oblasť je oblasť zverejňovania, tam som poukázal, že na našej webovej stránke 

zverejňovanie bolo na troch lišt, na troch častiach , kde sa jednotlivé časti odkazovali na seba 

a niektoré neboli funkčné. Tento stav sa už počas kontroly z časti napravil. 

      Posledná oblasť je oblasť zákaziek s nízkou hodnotou, kde musím konštatovať, že za ten 

polrok, keď sme oslovovali, lebo tam ide o priame oslovenie, tak vlastne zo 100 % oslovených 

subjektov sa nám vrátilo percentuálne len 48 % . Takže len polovičná účinnosť je toho, ktorých 

subjektov oslovujeme a keďže subjekty si vyberáme sami, musím konštatovať, že to nie je 

v poriadku. Máme si vyberať také subjekty, ktoré na 100 % dajú ponuky. Je tu ešte jedna 

zvláštnosť, že pokiaľ (nie je rozumieť zo záznamu) v podlimitných zákazkách vysúťažime 

hodnotu nižšiu, tak v sumáre, pri zákazkách  s nízkou hodnotou sme dosiahli vysúťažené hodnotu, 

vysúťaženú hodnotu vyššiu ako sme predpokladali cenu. Ďakujem pekne, to je všetko. 

Starosta: 

       Pán poslanec Kollár, nech sa páči, diskusia. 
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Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

         Áno, ďakujem, je to dobrý materiál, ktorý dáva obraz o tom, čo sa deje v Starom Meste, čo 

sa deje na úrade, čo sa všetko súťaží, ako sa súťaží a aká je koncovka. Ja by som chcel, opýtať sa 

v bode 12 príprava mestskej časti Staré Mesto na Predsedníctvo Slovenskej v Rade Európy – 

vypracovanie analytickej štúdie , predpokladné-ná cena 15 000, vysúťažená cena 17 280. Chcem 

sa opýtať, že o akú súťaž išlo, aký je tam výsledok a vlastne nadväzuje to na ten bod rôzne, alebo 

už aj tu by sa to dalo realizovať, čo to všetko obsahovalo. Tiež chcem konštatovať, že kto si 

prečítal tie čísla, tak dostal aj obraz o Staromestskej. Tu sú obrovské peniaze, ktoré sme súťažili 

na predmet činnosti, ktoré má teraz Staromestská,  to znamená verím, že tam budú výrazné 

úspory, v tom, že to bude robiť Staromestská. Chcem aj oceniť pána kontrolóra, myslím si, že 

všetky tie závery , ktoré navrhol a respektíve ako riešil tieto sťažnosti, dáva mi nie len pocit, ale aj 

istotu, že ide skutočne o nezávislú prácu odborného človeka. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne , ja len pre vysvetlenie, tak bod číslo 12, táto súťaž bola zrušená. Takže tam 

sa nerealizovalo sa a na základe toho sa nemíňalo, neobjednávalo.  

Niekto: 

       ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

       Ale to bolo zrušené... 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

        Dá sa to, jasné... 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

         Pán poslanec Dostál, nech sa páči, diskusný príspevok. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

       Ďakujem, zhodou okolností chcem zareagovať na veci, ktoré sú obsiahnuté v tej správe 

a zároveň ich aj pán kontrolór spomínal, jednak ide o tie smernice upravujúce proces verejného 

obstarávania, zacitujem : „ Pri kontrole bolo zistené, že smernice, podľa ktorých sa malo 

uskutočňovať proces verejného obstarávania na miestnom úrade, nie sú dostupné v elektronickej 

podobe na intranete, v písomnej forme sú dostupné na referáte verejného obstarávania, v čase 

kontroly sa nenachádzali ani na organizačnom referáte , kde by mali byť evidované všetky interné 
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predpisy. Podľa názoru kontrolného orgánu, by príslušné smernice mali byť zverejnené 

v elektronickej podobe a dostupné všetkým zamestnancom podieľajúcim sa na procese verejného 

obstarávania.“ Ja by som sa tiež za to veľmi prihováral, aby boli zverejnené a nie teda len na 

intranete ale aj internete aby teda aj verejnosti aj záujemcom a uchádzačom boli známe všetky 

postupy a všetky právne predpisy ale aj interné predpisy, na základe ktorých sa postupuje pri 

verejnom obstarávaní v našej mestskej časti a zároveň by som teda aj poukázal, ak som teda 

správne pochopil roztrieštenosť tej úpravy, asi by stálo za to, nejakým spôsobom to konsolidovať 

, aby proces verejného obstarávania neupravovalo 9 alebo koľko ... 

Ing. Oliver Paradesier, miestny kontrolór: 

       14 príloh.... 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

       14 smerníc s prílohami, ale aby teda to bolo čo najviac prehľadné , alebo aspoň v rámci 

možnosti prehľadnejšie, druhá vec na ktorú sa ja chcem spýtať sú tie oslovované subjekty pri tých 

zákazkách s nižšou hodnotou  a teda na tú poukázanú nízku mieru odpovedí  na tie oslovenia, 

niečo nad 40 % , tak mňa by aj zaujímalo a to som v tej správe nenašiel, že koho oslovuje úrad 

a ako si vyberá tie firmy a prečo si ich vyberá a zároveň a to, že či keď sa deje obstarávanie 

takouto formou, tak zároveň sú, tie informácie, že prebieha obstarávanie aj zverejňované na web 

stránke, teda čo vytvára priestor, aby sa do súťaže prihlásili nie len tie firmy , ktoré trebárs 

dostanú ten mail, alebo sú telefonicky ja neviem akou formou oslovené, že prebieha takéto 

obstarávanie, ale keď si to nájdu sami na web stránke, tak prípadne sa môžu tiež ozvať, čo by 

mohlo zvýšiť, zvýšiť ponuky , ktoré alebo počet ponúk , ktoré mestská časť ja pri takomto type 

obstarávania dostane, aj keď to nejde cez elektronické trhovisko, alebo cez nejaké tie 

štandardizované metódy ako pri väčších obstarávaniach , tak ak by sa to oslovovanie konkrétnych 

firiem doplňovalo aj zverejňovaním tej informácie, že prebieha takéto verejné obstarávanie, tak 

rozširovalo by to ponuku, takže sa chcem spýtať, že či sa to tak deje, ak nie, tak prečo.  

 Ing. Oliver Paradesier, miestny kontrolór : 

       Zapnúť mikrofón, už sa mi podarilo, pokúsim sa odpovedať na tú prvú aj na tú druhú otázku, 

k otázke tej smernice, ten skutkový stav naozaj bol taký v čase prebiehajúcej kontroly (nie je 

rozumieť zo záznamu) bol spôsobený tým, že sa prechádzalo na iný informačný vnútorný systém, 

takže bolo to zapríčinené teda ja týmto, čo sa týka toho obstarávania a oslovovania, tak ten systém 

je taký, že odborné oddelenie, teda buď investičné, sociálne, kultúrne alebo iné vypracuje 

podklady , ktoré potom odovzdá referátu verejného obstarávania. Ten už realizuje vlastne to 

verejné obstarávanie. Preto by som poprosil, keby ste potrebovali aj nejakú hlbšiu, fundovanejšiu 

odpoveď, aby sa vyjadrili k tomu zamestnanci referátu.  
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Starosta: 

      Poprosím pán Zagyiho. 

Ing. Erik Zagyi, vedúci referátu verejného obstarávania : 

       Čiže ja sa vyjadrím k tým, najprv k tým prílohám, keďže bolo vlastne nové vedenie mestskej 

časti, takže prišli nové, nové , my sme mali samozrejme v roku 2014 svoju smernicu, prišlo nové 

vedenie, prišli nové postupy , takže vznikla aj nová smernica o verejnom obstarávaní, ktorá 

vlastne sa používa až doteraz. Tým, že tie prílohy, smernica je zverejnená na tom našom intranete 

aj prílohy sú tam zverejnené, ale tie prílohy sú  vlastne uložené ako docx a naši zamestnanci 

vlastne nevedia tieto prílohy otvárať. Tento problém sme už vlastne odstránili tým, že sme tie 

prílohy zverejnili aj v doc-ovej forme, nech si to otvoria, ale toto vlastne nemá žiadny význam, 

lebo tie prílohy keď niekto si od nás niečo požiada, tak my vieme im tie prílohy posunúť aj 

niektoré ako pred pripravené, aby nemuseli špekulovať, či si tam majú vybrať položku alebo akú 

si tam majú vybrať položku, čiže to je k tým prílohám. 

        A k tomu oslovovaniu, tak ako pán kontrolór povedal, jednotlivé tie oddelenia vypracujú  

takzvanú žiadosť na taký realizačný projekt sa to volá a súčasťou toho realizačného projektu pri 

tých zákazkách na tovary a služby do 20 000 bez dane a  práce do 30 000 bez dane sú vlastne 3 

vybrané, minimálne 3 vybrané spoločnosti, niekedy oslovujeme aj viac 5,6,7, niekedy im ešte 

doplníme vyhľadáme na internete nejaké spoločnosti, čiže tie si vyberajú na základe vlastných 

skúseností s ktorými už spolupracovali, vedia, že sú dobré, ale samozrejme, že my tieto verejné 

obstarávania, že sa robí nejaké verejné obstarávanie, tak nedávame to na internet, dávame to na 

internet až po tom, keď sa vlastne celý proces, celý proces verejného obstarávania prebehne, 

podpíšu sa všetky tie kontrolné hárky v súlade s tou smernicou, to potom naskenujeme a môžete 

si to pozrieť v časti profil verejného obstarávania. Kedysi ten profil verejného obstarávania bolo 

povinné zadávať tieto zákazky minimálne 3 dni pred jej zadaním, tak to bolo v zákone, čiže keď 

sa išlo niečo obstarávať, tak sme to zverejňovali. Potom sa zmenil zákon, nemusíme to 

zverejňovať, ale pre vašu potrebu si môžete pozrieť všetky verejné obstarávania, sú tam 

zverejnené. Stačí taká odpoveď? Máte nejakú otázku? 

Starosta: 

     Pán poslanec Dostál, faktická poznámka. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

       Ja som sa pýtal práveže, či sa to zverejňuje vopred, že či okrem tých troch alebo piatich 

firiem, ktoré sú priamo oslovené, tak teoreticky si tú informáciu môže nájsť ďalších desať, 

z ktorých ďalších desať, alebo ďalších šesť alebo dve sa môžu prihlásiť a dostaneme viacej ponúk 

a aj keď to zákon neukladá, že je to povinné, ja si myslím, že by to bolo rozumné robiť a aj 
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transparentnosť verejného obstarávania, ale hlavne počet ponúk, ktoré môžeme dostať,  to je 

jedna vec, že prečo sa to nerobí, keď sa to môže robiť, lebo zákon to nezakazuje, druhá otázka, na 

ktorú som nedostal odpoveď a ktorú možno Vy nepoznáte, je, že ako sa vyberajú tie firmy, či je 

nato nejaký systém, alebo každé oddelenie to len má nejaký zoznam, ktorý priebežne aktualizuje 

a či by možno nestálo za to, že by na to bol nejaký systém, aby bolo oslovovaných, čo najviac 

firiem a aby sme tým pádom mohli dostávať čo najväčší počet ponúk a pokiaľ ide o zverejnenie 

tej smernice, tak či niečo bráni tomu, aby to bolo zverejnené nie len v intranete ale aj na webe pre 

verejnosť. 

Ing. Erik Zagyi, vedúci referátu verejného obstarávania : 

        Tak začnem to, čo si pamätám, tú smernicu by som nezverejňoval, lebo to sú naše interné 

predpisy, potom každý by si tam mohol, toto ste nedodržali, tamto ste nepostupovali, tak to sú len 

naše interné, ako by sme mali my postupovať. K tomu výberu uchádzačov , hovorím, že niekedy 

pridáme ešte k tým trom, lebo je zaužívané, že osloviť minimálne troch, niekedy tam pridáme ešte 

aj my dvoch, troch, čo nájdeme na internete. K tomu zverejňovaniu, skúšali sme to robiť , keď 

pán starosta nastúpil hneď, len keď to zverejníme, tak sa nám potom hlásia také firmy, ktoré, to 

máte potom ako cez elektronické trhovisko, presne z toho sa potom stalo elektronické trhovisko, 

že sme oslovili, my sme oslovili troch, zverejnili sme to a prihlásili sa nám také firmy, čo potom 

sme si s nimi nevedeli dať rady a výsledok bol taký, že sme museli rušiť verejné obstarávania. 

Urobili sme okolo, minulý rok okolo 120 obstarávaní, vyše 120 obstarávaní, každú objednávku, 

čo ide von z nášho úradu my prejdeme, čiže nie len robíme 120 obstarávaní, ale všetky 

objednávky, všetky zmluvy z pohľadu toho verejného obstarávania pozeráme, čiže neviem, či by 

bolo rozumné to zverejniť, lebo naozaj sa z toho stane elektronické trhovisko. A potom, to som 

chcel povedať, že vyše 120 obstarávaní sme urobili a 8 sme zrušili, to bolo to na začiatku, že sme 

zverejňovali, že robíme nejaké verejné obstarávania a potom sa nám prihlásili a výsledok bol zlý. 

Čiže my to môžeme zverejňovať, ale to sa nám zase vypomstí potom.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne , ja chcem len upozorniť, že to elektronické trhovisko funguje takým 

spôsobom, že tam je oslovených 250 firiem napríklad, ktoré sú na niektorú konkrétnu činnosť 

prihlásené v tom trhovisku, potom možno reaguje tri, päť závisí od toho, aké obstarávanie, 

najčerstvejší prípad, ideme dopĺňať zavlažovacie kvetináče, ktoré sú umiestnené na stĺpoch 

verejného osvetlenia, ktoré sú časť máme nakúpené, sú našim majetkom a časť chceme doplniť, 

lebo chceme vlastne rozšíriť množstvo týchto stĺpov na promenáde na Hviezdoslavovom námestí, 

no a stalo a nám to, že vyhrala súťaž firma, ktorá ponúkla úplne iný kvetináč, hej a vyhral úplne 

iný kvetináč  a vôbec nebol nekompatibilný s tým, čo už máme , to znamená, že nám to len 
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skomplikovalo, musíme to zrušiť hej, napriek tomu, že tam bolo jasne povedané, že presne aký 

chceme kvetináč, lebo chceme doplniť ten systém, tých samozavlažovacích kvetináčov , takže 

toto sú zase z toho praktického hľadiska naozaj komplikácie, že tí, sú aj taký jednoducho 

uchádzači, ktorí nám komplikujú a zbytočne naťahujú, to znamená, že ďalšie  2 týždne strata, 

musí ísť nová súťaž a tomuto musíme žiaľ  dať negatívnu referenciu, teda dúfam, že budeme 

negatívnu, pretože on nám ponúkol niečo, čo my sme nechceli a už po, elektronický systém 

neposudzuje, či to je v poriadku alebo nie, on je to je proste software hej a ten vyhodnocuje, že to 

je najvýhodnejšia ponuka, ale bola to   najvýhodnejšia ponuka cenovo, ale nie ten predmet tovaru, 

ktorý sme my požadovali. 

      Pán poslanec Kollár, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

      Pán starosta, nechce sa mi to veriť, že dám zadanie na modrý kvetináč a vyhrá červený, niekde 

je chyba v tom zadaní... 

Ing. Erik Zagyi, vedúci oddelenia verejného obstarávania : 

     V zadanie  bolo napísané  presne, ešte aj fotky tam boli, presné rozmery, presná kvalita 

materiálu, presné zoskupenstvo plastu, všetko ešte fotky sme tam dali.  

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

      Tak to treba zrušiť, také elektronické...  

Ing. Erik Zagyi, vedúci referátu verejného obstarávania : 

       No tak lenže viete , on sa nám prihlásil, automaticky systém uzatvorí zmluvu a on potom 

povie, no viete ale ja vám ponúknem takýto menší kvetináč, alebo vám dám ešte nejakú zľavu, ale 

my taký kvetináč nepotrebujeme a zabrzdil nás, už sme mohli mať kvetináče tu a už sme mohli 

začať chystať sadiť muškáty. 

Starosta: 

    Pán poslanec Dostál, faktická poznámka.  

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

     No, sú tovary a služby, ktoré musia ísť cez elektronické trhovisko a s tým nijako 

nepohneme, to neošetríme smernicou, ale my sa tu bavíme o tých , ktoré nemusia ísť a tam, ak 

som tomu dobre rozumel, ak sa to zverejní na webe, tak ste povedali, že máme to elektronické 

trhovisko, ste mysleli ako metaforu, nie že doslova... 

Ing. Erik Zagyi, vedúci referátu verejného obstarávania: 

  Ako metaforu.. 
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Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

   Ako metaforu a metaforické elektronické trhovisko na rozdiel od toho zákonom vytvoreného, 

nemusí byť natoľko rigidné, lebo naozaj v elektronickom trhovisku pokiaľ je niečo nastavené 

a vyhodnotí Vám to , tak nemôžete s tým ani o milimeter doprava ani ísť milimeter doľava, keď 

sa robí prieskum trhu a niekto by Vám zadal iné kvetináče ako ste chceli, opäť hovorím 

metaforicky, tak nemusíte znova vypisovať súťaž a o dve, čiže tam je miera rigidity by určite 

nebola,  akurát by ste dostali oveľa viac ponúk.  

Starosta: 

        Ďakujem pekne, pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok.   

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

         Ďakujem, ja by som skôr technicky, ja rada porovnávam a v tomto prípade, by som prosila, 

ak je to možné nabudúce, keď bude vyhodnotenie máme súťažná cena, vysúťažená cena, prvá je 

s DPH, druhá bez DPH a jednoducho ja si k tomu musím prepočítavať DPH, nehnevajte sa, 

dávajte obidve ceny buď s DPH alebo bez DPH, je mi jedno, či je to, tak to neviem posúdiť, či je 

to tá istá cena, vyššia alebo nižšia. Je to technická záležitosť, to je jedna vec, čo by som bola rada 

a druhá vec, nie je tu napísané,  už vysvitlo, niektoré zmluvy neboli podpísané, mňa to určitým 

spôsobom nezaujíma, že toto vyšlo, ale nevieme ktoré zmluvy boli a ktoré nie a dokedy boli, čiže 

keď nebola podpísaná, tak sa napíše, nebola podpísaná alebo podpísaná dovtedy a vtedy, asi to 

nepatrí do kontroly, ale keď už takýto materiál máme a toľko roboty si s tým niekto dal, lebo je to 

veľmi pekne spravené, bola by som rada, keby tieto dve čitateľné informácie v tom materiály boli, 

ďakujem.  

Ing. Oliver Paradesier, miestny kontrolór : 

    Rozumiem, pri najbližšej kontrole to zohľadním.  

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

    Ďakujem. 

Starosta: 

        Ďakujem pekne, keďže sa nikto nehlási do diskusie, dovolím si ukončiť diskusiu o bode 

číslo 15 a poprosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

    Ďakujem, návrhová komisia nedostala žiadne návrhy na zmenu uznesení, preto prosím 

hlasujte o materiály tak, ako ho máte predložený.  

Starosta: 

        Ďakujem pekne, takže beriete na vedomie, prezentujte sa prosím. 

/Prezentovanie/ 

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/13899/-/iframe
http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/13899/-/iframe
http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/11313/-/iframe
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Starosta: 

       A hlasujte prosím. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

     Ďakujem pekne, konštatujem , že ste zobrali na vedomie informáciu, pardon správu 

o výsledku kontroly, za bolo 19 poslancov, všetci hlasovali za. 

     Bod číslo 16 správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2016, poprosím pán 

kontrolór Paradesier. 

Ing. Oliver Paradesier, miestny kontrolór: 

      Poprosím, je to správa o činnosti za minulý rok, všetky materiály, ktoré sú tu uvádzané boli 

prerokované v tomto zastupiteľstve, takže bez úvodného slova. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu, pán kontrolór, že pán kontrolór, pán Kollár, diskusia. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

Už, tak rýchlo? 

Starosta: 

Áno. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       Fajn, ďakujem, ja si myslím, že v úvode treba oceniť prácu pána kontrolóra, je to asi 

samozrejme, ale chýbajú mi tam niektoré veci a tie by asi mohlo doložiť odborný pracovníc, 

sťažnosti a petície. Fantasticky klesajú sťažnosti, vidím v tom len dva dôvody, že buď sme 

výborní, alebo ľudia už v nás nemajú dôveru a vôbec sa nesťažujú, ale verím, že to bude asi 

v tom, že sme výborní. Ďalej petície, petície nám rastú a bol by som rád, ja ako občiansky 

aktivista, bol by som rád, obsah týchto petícii, keby niekto vedel povedať, v tomto roku, kedy 

boli, to je jedna vec, ale v rýchlosti prejdeme na stranu 12 to je zákon, zákon o protispolčenskej 

činnosti pri kontrole územnej samospráve, je to citlivá vec, my sme už o tom trošku diskutovali, 

každá organizácia (nie je rozumieť zo záznamu) a je to citlivá už aj preto, že svet sa mení, 

a aprika sa znova posúva na svoje pôvodné teritóriu, ktoré sa tu posadilo pred 30 000 rokmi, takže 

chcem vedieť, ako vyzerá tento zákon, aký ľudia, respektíve aký druh dotazov dávajú a či máme 

na webe zverejnené tieto dokumenty, aby ľudia mohli sa s tým oboznámiť a mohli v tomto smere 

pracovať, aký je výsledok. Samozrejme, Vy to nemôžte zodpovedať, ale sú tu odborní pracovníci, 

ktorí by nám mohli o tom niečo povedať. Veľmi pekne ďakujem. Všetko.   

Starosta: 

Pán kontrolór, nech sa páči.  
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Ing. Oliver Paradesier, miestny kontrolór: 

        Začnem od konca, na webovej stránke mestskej časti Staré Mesto je zriadená adresa webová, 

zodpovednaosoba@staremesto.sk , na ktorú si v zmysle tohto predmetného zákona môžu 

zamestnanci postúpiť tento podnet. Nakoľko ste správne povedali, že je to veľmi citlivé 

a podlieha to určitým pravidlám, ja Vám cez mikrofón nebudem odpovedať na ďalšie veci. Čo sa 

týka tých sťažností a petícii, tak, ak ste si to pozorne prečítali, tak je to za rok 2014, čiže nespadá 

to do tohto volebného obdobia a ono je to podobné ako štatistika, napríklad teraz máme tesne pred 

voľbami , takže opozícia s vládnucou stranou sa háda o tom, ako klesá nezamestnanosť, nuž tak je 

to spôsobené štatistikou, aj v tomto prípade, keď sa vyhodnotia sťažnosti, že nie sú sťažnosťami, 

nedostanú sa do tejto štatistiky, takže dúfam, že som Vám odpovedal a čo sa týka, čo sa týka roku 

2015 tá v minulom roku, to budem samozrejme predkladať. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

        (nie je rozumieť zo záznamu) 

Ing. Oliver Paradesier, miestny kontrolór: 

    Áno, nech sa páči, otázke som rozumel, ale odpovedať neviem. Ako... 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

         ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

    Ale kto je odborný pracovník? Protispoločenská činnosť? 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

   Pán prednosta, vieme sa k tomu vyjadriť? Nevieme sa k tomu vyjadriť, ale vieme sa k tomu... 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

       Pripravíme štatistiku a doručíme.  

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

A tá bude... 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

      ( nie je rozumieť zo záznamu)  
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Starosta: 

     Ale 2014 mám pocit, že bola prerokovaná vlani. O tom ste rokovali. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

       ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

      Áno. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

     Ďakujem, pekne.  

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

       Ďakujem, pekne, takže pokiaľ už, pokiaľ už nie je záujem diskutovať, tak dovolím si ukončiť 

diskusiu a prosím o návrh uznesenia, návrhovú komisiu. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

    Ďakujem, návrhová komisia neobdržala žiadne návrhy na zmenu uznesenia , takže hlasujte 

o materiály tak, ako ho máte predložený. Ďakujem.  

Starosta: 

   Ďakujem pekne,  prezentujte.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

       Prosím hlasujte, ďakujem pekne.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

     Ďakujem pekne, takže konštatujem, že ste správu miestneho kontrolóra vzali na vedomie, za 

hlasovalo 19 poslancov, jednomyseľne. 

      Bod číslo 17, poslanecký návrh – zverejňovanie miezd, platov alebo platových pomerov, 

poprosím jedného z predkladateľov, alebo oboch, pána Muránského a pána Domoráka, aby 

uviedli tento návrh. Môžete aj z miesta. Nech sa páči.  

Poslanec Miloš Domorák: 

       Cieľom tohto návrhu je len zjednodušiť pre občanov prístup k informáciám, na ktoré majú aj 

tak právo a stransparentniť, že nemusia vyhľadávať všelijaké zásady, ale že dostanú jedným 

jednoduchým kliknutím na obrazovku pred seba, presné pomery, ktoré, kto koľko z ich volebných 
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zástupcov za svoju prácu dostáva. A technicky to má byť riešené, konzultoval som to aj s ľuďmi 

z úradu, že by sa proste vypracovala jedna tabuľka, kde by boli mená, kde by boli, či, ktorý 

mesiac a ako , jednoduchým číslom napísané, že áno v mesiaci tom a tom, dostal tento váš 

poslanec za svoju poslaneckú činnosť toľko a toľko peňazí. Jednoduché, transparentné.   

Starosta: 

     Brutto alebo netto?  

Poslanec Miloš Domorák: 

      Myslím, že brutto, ale naozaj to nikoho nemusí zaujímať.  

Starosta: 

        Lebo brutto, to znamená, že nedostali, hej? To len odišli z účtu úradu ( nie je rozumieť zo 

záznamu) pán poslanec Holčík, diskusný príspevok, nech sa páči.  

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

         Ďakujem pekne, svoju prvú výplatu som dostal v máji alebo v júli 1951 a dostal som k nej aj 

výplatný lístok. Potom som bol kontinuálne zamestnaný vyše 50 rokov a dostával som takzvané 

výplatné pásky, na každej výplatnej páske sa dalo všetko prečítať. Asi pred 15 rokmi niekto 

vymyslel, že k ochrane informácií tých ( nie je rozumieť zo záznamu) osobách, platí aj to, že sa 

nemá uverejňovať, aké majú výplaty. Vtedy aj tento úrad musel kúpiť drahú mašinu a musí 

kupovať tieto papiere, ktoré nesmie nikomu dať  a kde je jasne napísané dôverné otvoriť iba 

osobne. Pred vami to otváram, nikdy som neotvoril túto, ktorá je zo 14. mesiaca minulého roku 

a verejne môžem povedať, že som vtedy dostal 270 euro a 80 centov a v januári tohto roku som 

dostal podľa tohto lístku 293,55. Celý život som mal pomerne nízke platy s výnimkou, keď som 

bol námestník primátora. Neviem, či potom budete chcieť dať tieto lístky zrušiť, pretože je 

nezmysel, aby sme dostali toto, ako zapečatenú poštu a súčasne tú istú informáciu dostal inde. Ja 

potom tieto lístky už vôbec nepotrebujem, lebo to, čo sa teraz zvýši, (nie je rozumieť so záznamu) 

iné účely nie je pravda, lebo keď dávam daňové priznanie, tak na to musím dostať ešte ďalší 

papier a na tom papieri je jasne napísané, koľko som za ten rok zarobil. Nie je to nijaká tajnosť, 

ale považujem za veľmi podivné, keď takýto návrh príde práve pred voľbami do parlamentu, 

ktorý nepovažujem za veľmi košértný, nebudem hlasovať za.  

Starosta: 

     Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, faktická poznámka.  

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

     (nie je rozumieť zo záznamu) som sa potešil, u nás v robote si mysli, že dostávam poslanecký 

plat na úrovni poslanca Národnej rady, že pán Kollár, Vy sa máte a keď tam uvidia tie šuplity, tie, 

môj syn tomu hovorí drobáky, takže, alebo plecháče, no tak viete čo, stratím dôveru veľkú v nich, 
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ktorú mi dali a si myslia, že aký som boháč. A na druhej strane si myslí, že pán poslanec má 

skutočne pravdu, v tom, že toto , nie z osobného hľadiska, alebo transparentného hľadiska , je 

úplná bezpredmetná vec, skôr sa pozrieme na platy iných, ktorý zarábajú iné peniaze a peniaze 

občanov, čiže neviem no, je to rozporuplné, prosím , asi sa zdržujem hlasovania, aby som nikomu 

neublížil, ale nevidím tam žiaden prínos.  

Starosta: 

     Ďakujem pekne, pán poslanec Muránsky, faktická na pána Holčíka.  

Poslanec Viktor Muránsky: 

      Pán Holčík, nikto od Vás samozrejme nechce, aby ste zverejňovali peniaze, ktoré zarábate, tu 

ide o zverejnenie peňazí, ktorými Vás platia občania, teda zastupiteľstva a ja myslím, že keď za 

niečo platím, tak mám mať právo jednoduchého prístupu k tej informácii. Prístup informácie, je 

daný zo zákona, jediné , čo ja sa vlastne snažím zmeniť, aby ten občan nemusel žiadať o tú 

informáciu, ale úplne jednoduchým spôsobom mal k nej prístup. Neviem, či s tým má niekto 

problémy, samozrejme, názory môžu byť rôzne, ale mne to pripadá ako férové. No a čo sa týka 

volieb týka, teda, čo sa týka volieb, tak podobnú agendu už bolo dané vo viacerých mestských 

častiach, alebo bola predložená a predkladá sa už dlhšie už od októbra, tak náhodou, v tejto 

mestskej časti, keďže  zastupiteľstvo bolo prvé, tak vo februári od minulého roku, tak to vyšlo, že 

pred voľbami.  

Starosta: 

     Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík, faktická poznámka. 

Poslankyňa PhDr. Štefan Holčík: 

     ( nie je rozumieť zo záznamu) to pri každom zastupiteľstve povedať, koľko som mal na 

poslednom výplatnom lístku a keďže je to suma skoro tá istá, ako máte Vy, takže každý poslanec 

má to isté, preto nevidím dôvod, aby nejaký pracovník tohto úradu, bol zaťažený ďalšou robotou, 

aby toto musel komusi oznamovať a ak sú občania tak strašne zvedaví, aké máme tu príjmy, či 

výplaty, či dôchodky ja už neviem, ako toto slovo mám povedať, tak vôbec nemám problém im to 

povedať, ale mám dojem, že doteraz a som v komunálnej politike od roku 90, nikto sa ešte na to 

nepýtal. 

Starosta: 

     Ďakujem pekne, pán poslanec Gajdoš, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš: 

      Ja teda nie som právnik, neviem posúdiť, ako to teoreticky, či je to právne, v poriadku, že či 

mi môžeme žiadať starosta, zástupcovia starostu a bla, bla, bla, uverejnili svoje príjmy, či to má 

oporu, čiže neviem to zhodnotiť, ako čo sa týka mojej osoby, tak kľudne nech zverejní úrad môj 

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/28535/-/iframe


 124 

príjem poslanecký, s tým ja nemám problém. Je tu otázka či, či to nepodlieha naozaj zákonu, no ja 

neviem, toto zhodnotiť a že, či vôbec ako poslanci môžu o to žiadať, takúto formu... 

Starosta: 

       Neviem, ja si, mne môj plat schvaľujete vy, takže ako je verejne známy, takže tiež nemám 

problém, ja si len pamätám z mladosti, také pravidlo bolo, že o platoch a o politike ako nehovorí, 

ako hovoríš, takže to bolo, tak som aspoň, doba je samozrejme iná, kedysi to bolo vecou naozaj 

každého jedného, toto je možno špecifická situácia, pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

       Toto je podľa mňa navyše robota, ani ja si neuvedomuje, dokiaľ mi to dakto nepovie, koľko 

je to v čistom? Lebo vieme, pri každých a po každých voľbách je to vo všetkých médiách, koľko 

ktorá mestská časť poslancovi platí, my to máme veľmi jednoduché a je to už tretie volebné 

obdobie a podľa mňa to zostane ďalej, mám len minimálnu mzdu. Čiže sa mi ľúbilo, že teraz 

vysvitlo, že z minimálnej mzdy máme 270 Euro, čo je, ale nemyslím si, že toto by bolo také 

dôležité, aby sa zaťažovať, kto chce, nech si to nájde, ale je to plus mínus, či je zastupiteľstvo 

alebo neni, nech ten dotyčný , kto chce v tom rýpať špekuluje prečo mal o 5 Euro viac , lebo toho 

zastupiteľstva prečo mal ešte o 5, no lebo bola komisia, takže to je smiešne, ale naozaj hovoríme 

o 5 eurových a 10 eurových záležitostiach, každý krát sa to od medializuje, presne ktorá mestská 

časť, my to máme veľmi jednoduché, lebo nám sa to nijak nenapočítava, zatiaľ máme percentá 

a tak ďalej, takže ja to pokladám za zbytočnú robotu pre úradníkov. 

Starosta: 

      Pán poslanec Muránský, faktická.  

Poslanec Viktor Muránsky: 

     Oporu v zákone to má, ten zákon je v návrhu citovaný, takže po tejto stránke je to úplne 

v poriadku, čo sa týka prácnosti, komunikoval som to s pracovníkmi úradu a bolo mi povedané, 

že to je v podstate jednoduchá záležitosť, lebo oni to samozrejme aj tak, ja tak vypočítavajú a či to 

zapíšu technici IT  do nejakého , nejakej tabuľky alebo nie, že to nie je žiadna veľká záťaž, takže 

naozaj nevidím dôvod, prečo by sa to nemohlo robiť, keď robí veľa iných vecí, možno 

zbytočnejších.  

Starosta: 

     Ďakujem pekne, pán poslanec Tatár, faktická poznámka. 

Poslanec MUDr. Peter Tatár: 

      Ďakujem pekne, asi sa tu nikto nebráni zverejňovaniu, lebo však nič také neutajujeme, ale tiež 

sa pripájam, že je to možno zbytočné, ale ja ako za celý tento kolektív, že pekné gesto, že sa 
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nehanbím za to, že máme nejaký, nejakú výplatu a asi sa zdržím v tomto prípade, lebo ja to 

považujem za zbytočné.  

Starosta: 

           Ďakujem pekne, dostali sme sa k diskusným príspevkom, pani poslankyňa Oráčová. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

           Ja len pre presnosť, tak zo 17 mestských častí to majú 2 mestské časti a to je Nové Mesto 

a Karlovka, aj to som si nie istá, či to tam už prešlo zastupiteľstvom. Viktor. 

Poslanec Viktor Muránský: 

          ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

         Takže majú to, majú to 2 mestské časti. 

Starosta: 

         Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, diskusný príspevok. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

         Chcel by som podporiť návrh kolegov, kde súhlasím s tým, čo tu zaznelo aj zo strany tých, 

čo s tým nesúhlasia, že , že platy sa nezverejňujú, platy sú napríklad aj podľa zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám jedna z vecí, ktoré sa , ktoré môže povinná osoba odmietnuť sprístupniť, 

pokiaľ si niekto požiadal o takúto informáciu, ale zákon presne stanovuje výnimku vo vzťahu ku 

ktorým  osobám , alebo teda typom, zamestnancov a verejných funkcionárov je povinná osoba na 

žiadosť povinná sprístupniť takúto informáciu, aj o platových pomeroch a to, čo navrhujú 

kolegovia, je, že tie informácie, ktoré by Staré Mesto bolo povinné sprístupniť, ak by si o to 

niekto požiadal, tak rovno budeme zverejňovať na webe, čiže tie informácie nie sú chránené 

žiadnym, žiadnym zákonom a zákon o slobodnom prístupe vyslovene stanovuje, že ich možno 

sprístupniť a teda ich možno aj zverejniť, ak toto nebude schválené a ak kolegovia budú chcieť 

byť dôsledný, no tak si každý mesiac môžu dávať žiadosť o informáciu a potom na svojich web 

stránkach zverejňovať a ten výsledok bude ten istý a tá prácnosť pre mestskú časť bude možno 

ešte väčšia, takže ja sa prihováram skôr za to, aby sme to prijali a trochu k inej veci teraz  , čo 

som nestihol dopovedať pri tom minulom, minulom bode , takže sa ospravedlňujem, že trochu 

odbočím, chcem teda len pripomenúť, že správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií 

v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2014 sme schvaľovali, prerokovali na zasadnutí 

zastupiteľstva 23. júna 2015, tá správa má 28 strán a sú tam podrobné napísané petície, sťažnosti, 

ktoré sem prišli, to akým spôsobom boli vybavené, schválili sme to uznesením číslo 69/2015, za 

hlasovalo 21 poslancov, pán poslanec Kollár je tam v tom hlasovaní vykázaný, ako neprítomný 

,tak nevie, či tu nebol...  
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Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

     ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

     Alebo, alebo len, zabudol, no... 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

     ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, faktická poznámka. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

      Ďakujem veľmi pekne, ste mi pomohol, že moja otázka bola správna, že som sa dodatočne 

chcel dozvedieť obsah týchto sťažností a pre pracovníka, ktorý to mal v náplní práce, mi to mohol 

tromi vetami povedať. Ďakujem. 

Starosta: 

      Za rok 2015 budete prerokovávať správu ešte len, tá bude predložená na rokovaní... 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

     Ale sme hovorili 2014, nie ? 

Starosta: 

     Ale ja som povedal, že taká správa, určite bola schvaľovaná.. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

    Ste mi pomohol, chcel som povedať, že som tu nebol, čiže moja otázka bola opodstatnená, 

ďakujem pán Dostál. 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

      Áno, pán poslanec Dostál, faktická poznámka. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

      Ja teda zareagujem na faktickú pána poslanca Kollára, troma vetami, by sa tých 28 strán asi 

ťažko prerozprávalo a to, že si to nepamätá ani pán kontrolór, ani neviem kto z pracovníkov úradu 

ani ja som si nepamätal presne, či to bolo v marci alebo vo februári, alebo v júni, alebo 

v septembri, tak chvíľu mi to trvalo, prečo, preto som až teraz o tom informoval. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne. 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu)  
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Starosta: 

     Ale už nie, už ukončil fakticky poznámkou... 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

         Prihláste sa ako pán poslanec.... 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

        Neobmedzujem, ale.... 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

         ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

       Pán poslanec Kollár, nech sa páči, máte faktickú poznámku, tretiu. 

Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA: 

          (nie je rozumieť zo záznamu) , že rozsah tých podaní a sťažností a tých petícií, čom mal 

byť zameraný, tromi vetami by mi to bolo stačilo. Ďakujem. 

Starosta: 

          Ďakujem. 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

         Pán poslanec Straka, diskusný príspevok. 

Poslanec Ing. Kristián Straka: 

         Ďakujem pekne za slovo, nie som nejaký taký , že ješitný , lebo (nie je rozumieť zo 

záznamu), môžeme sa vrátiť až na začiatok rokovania k bodu 1, ale k tomu bodu, ktorý teraz 

prerokovávame, by som chcel povedať aspoň toľko, že financie všeobecne, to je taká háklivá vec 

a preto sa aj robili všelijaké opatrenia na to, či si majú prezrádzať zamestnanci medzi sebou, 

dokonca kto aký, kto aký plat dostáva a naozaj to bolo tak v minulosti a myslím, aj poslanec 

Kollár, si to veľmi dobre pamätá, dostávali sme výplatné pásky a my lepší manželia, sme to 

manželkám aspoň ukazovali a manželky sa tešili, pritom sme si vždycky niečo uliali do vrecka. Je 

to pravda, že my ako poslanci dostávame nejaké odmeny, lebo je rozdiel dostávať plat, tak ako 

zamestnanci úradu  dostávajú plat, my dostávame odmeny a neviem teda, aspoň podľa seba si 

myslím, že tie odmeny nie sú také vysoké, že by sme sa s tým mali vychvaľovať, skôr by sme sa 



 128 

možno mali hanbiť za to, keď už mám byť taký, keď sa nás ľudia pýtajú, že koľko dostávaš, tak 

radšej poviem viac, priznám sa, aby som teda nebol v takej situácií. A potom (nie je rozumieť so 

záznamu), že vážne chce vedieť tú sumu, tak vo všetkých novinách som to čítal a niekoľkokrát 

a vždycky, keď si niekto prilepší napríklad ( nie je rozumieť zo záznamu) alebo na tých komisiách 

je, tiež je to obmedzené tam, za dve komisie, nie každú sa platí, takže myslím si, že je to skôr 

taký, zbytočný návrh, pridá to robotu úradníkom, nám to nepridá nič a bol by som teda veľmi rád, 

keby predkladatelia tento návrh stiahli a keď už hovoríme o tých platoch a vôbec o financiách, tak 

už sme tu vyše roka a bolo by asi dobré, bývalo aspoň takým zvykom, čo ja si pamätám po tie 

roky, že vtedy sa zvyšovali platy, napríklad starostovi, čo by sme už mali o tom vážne hovoriť, že 

by sa toto udialo, myslím si, že si to naozaj zaslúži a hlavne ten štartovací plat, voči iným 

starostom v predchádzajúcich obdobiach, mal fakt malý, nízky teda, čiže bol by som naozaj veľmi 

rád, keby ste tento návrh stiahli a myslím si, že všetci budú spokojní, ich zaujíma niečo iného a to 

viete veľmi dobre , nezaujíma ich, to , že koľko dostávame peňazí, ale kto všetko, čím sa tu 

zaoberáme, tak to sú... A jak fungujú aj naše zastupiteľstvá. Ďakujem. 

Starosta: 

          Ďakujem pekne, pani poslankyňa Nicholsonová, faktická poznámka na pána Straku. 

Poslankyňa Lucia Nicholsonová :  

         Ja chcem iba povedať pán Straka, že sa veľmi mýlite, pretože, práve to je to, čo ľudí zaujíma 

a napríklad z tej vyššej politiky, z toho veľkého parlamentu Vám môžem povedať, že ja ako 

dostávam tak 5x denne, že koľko zarábam, nikto sa nepýta na to,  koľko predkladám vecí a koľko 

som nad tým sedela a nepozerá sa na moju výkonnosť v porovnaní napríklad s mojimi kolegami, 

ale všetkých veľmi trápi, že koľko ja zarábam a koľko dostávam mesačne a nakoniec, ja si 

myslím, že keď sa na to daňoví poplatníci proste poskladajú, tak asi majú právo vedieť, že, že 

koľko z toho budget-u ja konkrétne odčerpávam a ja za seba hovorím, že ja s týmto nemám žiaden 

problém, tak, ako ste kolegovia povedali, to je dohľadateľná informácia aj tak, ako nezabije nás, 

ak to dáme na nejaký internet.  

Starosta: 

          Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, už štvrtý žiaľ nemôžte, pán poslanec Straka. 

Poslanec Ing. Kristián Straka: 

          Ďakujem pekne  za slovo, ja s tým naozaj problém nemám a som presvedčený, áno v tej 

vyššej politike a parlamentnej, tak sú to iné peniaze a tam sa o to ľudia zaujímajú, ale tieto 

odmeny, ktoré dostávame tu, myslím, nie sú až také.... 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu)  
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Starosta: 

        Hovorme do mikrofónu prosím, keď máme slovo. 

Poslanec Ing. Kristián Straka: 

        Budeme hlasovať... 

Starosta: 

        Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík, diskusný príspevok, nech sa páči. 

Poslankyňa Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

        Ďakujem, len ja ako pracovník predtým Národného múzea, teraz Mestského múzea som celý 

život platený z verejných financií, musím povedať, že moje platy boli vždy tie najnižšie, čo mohli 

byť a keď som potom nastúpil na Radnicu ako námestník primátora, tak prvá otázka bola, pán 

námestník, aké máte výplaty v zamestnaní? Ja som sa hanbil, povedal som, že 2 000 asi 3 000 

korún. Nikto mi neveril, napísali do Národného múzea list a odpoveď prišla, že Holčík mal za 

minulý kalendárny rok priemernú mesačnú mzdu čistú 2 700 korún, všetci z celej Radnici sa mi 

smiali, ja sa nehanbím povedať koľko mám aj tu, ale naozaj nevidím, prečo to treba tri razy 

publikovať, raz tu, raz tam a raz ešte tam, samozrejme, že sú takí, ktorí zarábajú popritom, čo tu 

dostanú, toto, by som povedal almužnové odmenenie, oveľa, oveľa väčšie tisíce a to nech sa teda 

radšej zisťuje a nie to, čo sa tu dostane za prácu, ktorú naozaj robíme a môžem povedať, že 

niekedy až veľmi ťažko. Niekto si to možno neuvedomuje, lebo nechodí na všetky zasadania, 

alebo chodí na ne neskoro a skorej odíde, to isté  sa týka aj komisií, máme členov, ktorí do istej 

komisie chodia len občas, napriek tomu, sú tam, samozrejme nedá sa im v tom zabrániť, ale tí, čo 

naozaj chodíme to zaberá strašne veľa času a tieto peniaze nie sú darované, sú zarobené.  

Starosta: 

        Ďakujem pekne, pani poslankyňa Nicholsonová, faktická poznámka na pána Holčíka. 

Poslankyňa Lucia Nicholsonová :  

         Pán Holčík, všetky tieto veci treba zverejňovať, to nie je informácia pre Vás, to je 

informácia pre tých tam vonku, ktorí sa podľa toho majú zariadiť, či voliť takého, čo nechodí na 

komisie, kto nechodí na zastupiteľstvá a berie za to plat a môže ich zaujímať, aký plat za to berie. 

To majú byť všetko informácie, ktoré majú byť dostupné. A ďalšia vec, ako Vaše osobné 

komplexy si nemusíte, za to, že ste málo zarábali, si nemusíte riešiť teraz cez tento poslanecký 

návrh. 

Starosta: 

        Ďakujem pekne, pán poslanec Domorák, diskusný príspevok. 
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Poslanec Miloš Domorák: 

        Ďakujem za slovo, no nechcel som tu vyvolať žiadnu takúto vášnivú diskusiu, zverejňovanie 

príjmov, akýchkoľvek je vec citlivá, my si to uvedomujeme, jednoducho sme verejný činitelia 

a v konečnom dôsledku je to, či si to uvedomujeme, alebo nie, náš prospech, pretože komunálny 

poslanci sú naozaj odmeňovaní len nejakým príspevkom a väčšina obyvateľstva si myslí, že sme 

odmeňovaní podstatne viac, čiže v konečnom dôsledku, je to také malé plus pre nás. Ďakujem. 

Starosta: 

        Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, reaguje na pána Domoráka.  

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

         Ďakujem pekne, chcem len potvrdiť to, čo hovoril teraz Miloš Domorák, myslím si, že je 

strašne pohodlné, keď budem a teda povedzme si otvorene, že neviem či sme pohostinný národ, 

ale, že sme závistlivý národ to je teda zicher jak smrť. To znamená, že pre mňa nie je nič 

pohodlnejšie, ako keď budem môcť dotazovateľovi na môj príjem povedať, všetko je webe, 

pretože tým pádom si ako Pontský Pilát umývam ruky a nech si študuje a hľadá, pretože, presne, 

ako to tu zaznelo pred tým, nikoho nezaujíma 29 preĺžených noviel zákonov, ktoré som za 4 roky, 

primerane k neúspechom pani Lašákovej palca, predniesol, ale mnohých ľudí zaujíma aký je ten 

plat, to znamená, že nech len všetky moje verejne verejné platy a iné ( nie je rozumieť zo 

záznamu)  nemám, visia tam, kde visieť majú a nech sa všetci tí žltí od závisti nad tým, ak treba 

odbavujú. 

Starosta: 

     Pán poslanec Kollár, diskusný príspevok, nech sa páči.  

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

    Pán poslanec prosím, budete tak láskavý? Slovo má pán poslanec Kollár. 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

         Pani poslankyňa, ja sa vôbec nečudujem, že ľudia sa zaujímajú o platy poslancov  Národnej 

rady, pretože sledujú televízne prenosy, kde sála zíva prázdnotou a nejde o šrot, tak jak môj syn 

hovoril, za odmenu nás, ktorí tu od rána do večera sedíme a máme niekedy problémy, problémy 

s nadpolovičnou väčšinou a Vy zvládate bez problémov aj pre poslanecké miesta. Chcem sa Vás 

opýtať, Vy ste povedali, že ťažko pracujete, skúste nám povedať koľko poslaneckých návrhov ste 

predložili a koľko bolo schválených a tie , tie babské reči voči  pánovi poslancovi Holčíkovi, si 

odpustite.  
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Starosta: 

       Ďakujem pekne, to je posledný diskusný príspevok, ako pozerám na monitor, takže dovolím 

si ukončiť diskusiu a poprosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

    Návrhová komisia neobdržala žiaden návrh na zmenu uznesenia, preto prosím hlasujme  

o materiály tak, ako ho máme predložený.  

Starosta: 

    Ďakujem pekne,  prosím prezentujte.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

       A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

     Ďakujem pekne, takže konštatujem, že za hlasovalo 9 poslancov, proti boli 2, zdržali sa 8, 

konštatujem, že tento návrh nebol schválený. 

     Bod číslo 18 Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva, ktorým bola schválená 

výška príspevku snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu, 

poprosím pani Zapletalovú, vedúcu oddelenia matriky miestneho úradu. 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

      Aha, takže pardon, tak poprosím, nech sa páči. To bude rýchlo. Ďakujem. 

Mgr. Mária Zapletalová, vedúca oddelenia matriky: 

      Dobrý deň, vážený pán starosta, vážený poslaneckí zbor, predložila som návrh na zmenu 

uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto číslo 105 z roku 2011, 

v časti B., v ktorej bola schválená výška príspevku snúbencov na úhradu nákladov za služby 

spojené s výkonom sobášneho obradu, mimo stanovenú sobášnu sieň. Táto zmena sa týka časti 

uznesenia v časti B, v bode 3, kde sa vo výške 200 Eur toho príspevku, v rámci toho, že sa zrušilo 

Všeobecné záväzné nariadenie o pešej zóne, sme to museli, lebo ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Všeobecné záväzné nariadenie, sme sa opierali, takže vlastne pri tej výške 200 Eur, sme tam dali, 

že na území s ulicami, kde sobášime, je to hlavne ten stred mesta, kde sa nemusíme 

premiestňovať autom a pri výške tých 300 Eur, je to vlastne na ostatnom území mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, kde vlastne sa musíme premiestňovať autom, lebo tie požiadavky sú 

velice, sú také, že napríklad reštaurácia Pohoda, hotel Albrecht a tak ďalej, takže z tohto dôvodu 
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žiadame o zmenu v tejto časti a vlastne v celom tom uznesení sa mení slovo starostka, nahrádza 

teda slovom starosta a ostatné časti uznesenia ostávajú platné a nezmenené.  

Starosta: 

      Ďakujem pekne, takže otváram diskusiu, pani Ležovičová.      

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

       Ďakujem, ja len, aby sme upresnili, vymenúvavame konkrétne ulice... 

Mgr. Mária Zapletalová, vedúca oddelenia matriky: 

      Áno. 

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

       A meníme len pešiu zónu, čiže my nemeníme úplne nič, len (nie je rozumieť zo záznamu) 

konkrétne ulice. 

Mgr. Mária Zapletalová, vedúca oddelenia matriky: 

      Áno. 

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

      Tie, ktoré boli vymenované k pešej zóne. 

Mgr. Mária Zapletalová, vedúca oddelenia matriky: 

      Áno. 

Starosta: 

      A ešte starostka na starosta. Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík, faktická poznámka. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

      Ďakujem, v tom dôvodnom materiály, ktorý je z roku 2011, sa píše, že od príspevku sú 

oslobodení snúbenci, v prípade, že sobášny obrad sa vykoná v ich byte, alebo v nemocnici, pokiaľ 

jeden z nich je pripútaný na lôžko, alebo aspoň jeden z nich, zo závažných zdravotných 

problémov sa nemôže dostaviť na sobášny obrad do určenej sobášnej siene. Tu vypadla, vtedy, 

pasáž o väzňoch, keď treba sobášiť vo väznici. 

 

Mgr. Mária Zapletalová, vedúca oddelenia matriky: 

       Tam len sa vyrubuje správny poplatok. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

       Ďakujem. 

Mgr. Mária Zapletalová, vedúca oddelenia matriky: 

       Vyrubuje sa poplatok. Áno. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

       Ďakujem. 
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Mgr. Mária Zapletalová, vedúca oddelenia matriky: 

       Áno. 

Starosta: 

      Áno. 

Mgr. Mária Zapletalová, vedúca oddelenia matriky: 

      Sobášime aj tam, áno a tam vyrubujem poplatok. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, takže pokiaľ už nie sú otázky ,tak končím diskusiu a prosím Návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

    Návrhová komisia nedostala žiaden návrh na zmenu uznesenia , preto prosím hlasujte  

o materiály tak, ako ho máte predložený.  

Starosta: 

    Ďakujem pekne,  prosím prezentujte.  

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

       A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

     Ďakujem pekne, za hlasovalo 7 poslancov, 1 sa zdržal, konštatujem, že návrh bol schválený, 

ďakujem pekne pani vedúcej oddelenia a keďže medzičasom odbila 16.hodina a tak máme tu 

priestor pre občanov, prihlásila sa pani Irena Vavrincová, z občianskeho združenia Z24, takže 

nech sa páči pani Vavrincová , ak ste prítomná, nech sa páči, máte priestor vystúpiť. 

Občan: 

        Moje meno je Irena Vavrincová, môj kolega pán Martin Moltačaj, my sme z občianskeho 

združenia  Z24, obývame bytové domy Mýtna, Záhrebská a Povraznícka, zastupujeme časť 

vlastne ľudí, ktorí tieto domy obývajú, parkujeme, respektíve náš dvor obsahuje miesta, ktoré na 

parkovanie využívame my, ale z časti ich využíva aj spoločnosť TEKTON, táto firma zaberá 

z toho dvora 16 miest, myslím, že je to z celkového počtu, koľko? Asi 30 a ide nám vlastne o to, 

že ten vnútroblok je jediný v tej lokalite, kde sa nenachádza žiadna zeleň. Takže sme vás chceli 

veľmi pekne poprosiť, ak by bol tá možnosť, keby sme mohli do nejakej miery, ten vnútroblok 

nejakým spôsobom jednak skrášliť a jednak chceme toto vedenie mestskej časti, aby tam vedela 

nejakým spôsobom upraviť to parkovanie, pretože v tejto chvíli sa tam parkuje živelne, okrem nás 

tam teda parkujú aj nebratislavčania, ktorí tam chodia na základe odporučení z facebooku, že keď 
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chcete zadarmo zaparkovať, tak náš vnútroblok je na to v tejto chvíli úplne ideálnym miestom, my 

sme minulý rok oslovili vlastne magistrát v tejto veci ako majiteľa týchto pozemkov, magistrát 

túto žiadosť presunul na mestskú časť a teraz by sme boli veľmi radi, keby mestská časť prejavila 

ochotu nám s týmto problémom pomôcť. Okrem toho, že si tam ľudia na čierno parkujú, tak je 

tam problém ešte aj s tým, že nám tam chodia vynášať smeti, pretože tam nie je žiadne verejné 

osvetlenie, takže v noci, keď má niekto nejaký tučný odpad, tak je to výborná príležitosť pre to, 

aby to vynosil tam. Takže, minulý týždeň boli kolegovia na dopravnej komisii, s tým, že, nie 

všetci ste členmi tej komisie, takže sme si dovili prísť dnes sem, možno niektorí z vás to budú 

brať ako nejaké naliehanie, alebo zbytočný tlak, ale my by sme boli naozaj radi, keby nás niekto 

vypočul. Ďakujem veľmi pekne, neviem či kolega... 

Občan: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu), že tú genézu vývoja toho problému sme všetci v mailoch, 

verím, že ste si to prečítali, ťahá sa to už nejaký čas a nie je naším cieľom bojovať s firmou 

TEKTON, našim cieľom je zrekultivovať, alebo skrášliť si ten dvor, tým, že ona tam zaberá také 

veľké, taký veľký priestor a nebola sa ochotná dohodnúť sa s nami a musíme to, snažíme sa to 

riešiť takto, že to vynášame na svetlo. Ďakujem. 

Občan: 

        Ešte jedna vec, my sme tú firmu TEKTON oslovili, len bohužiaľ, pravdepodobne nemali 

nejaké kapacity, respektíve asi to nejak nedocenili, takže preto sa vlastne dovoláme o pomoc aj 

tuto u vás, je dosť možné, že k nejakému konsenzu príde, ale zatiaľ k nemu neprišlo. Ďakujeme 

veľmi pekne.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, neviem, ďalší občania chcú vystúpiť, tak neviem, pán poslanec Gajdoš chce 

reagovať. 

Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš:  

        Predseda komisie pre územné plánovanie  a životné prostredie, ja toto považujem zatiaľ taký 

problém, čo sa týka toho parkovania, ako problém naozaj skôr komisie pre dopravu, ale vy tu 

hovoríte o aj nejakej zeleni a o týchto záležitostiach, možnože tým pádom sa to týka trošku, 

trošku aj nás a si preštudujeme trochu viacej a (nie je rozumieť zo záznamu) ten koncept, čo 

a ako, počul som tam ale aj o nejakom rušení parkovacích miest, vy ste stotožnení, alebo ľudia sú 

stotožnení z tých blokov, lebo toto je dosť chúlostivá záležitosť, preto sa pýtam, že, nemám 

naštudovaný ten koncept, čiže neviem povedať. 
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Občan: 

        My rozmýšľame o zrušení 16 miest, pričom, ktoré si prenajíma firma TEKTON, ktorá 

vlastne má miest, jej budova je vlastne súčasťou vnútrobloku, má tam aj jeden z vchodov a ich 

hlavný vchod je smerom na Mýtnu, kde oproti majú dvoje, jedny podzemné garáže vybudované, 

druhé sa budujú,  môže si prenajať mieste, ak sú tam miesta teraz Vám neviem povedať, priamo 

na Mýtnej, nemusia parkovať vo dvore pred oknami občanov a teraz, to čo som Vám spomínal, 

cieľom nie je ich vyhodiť, pretože je to nejaká zlá firma a my sme ochotní sa s nimi aj dohodnúť, 

keď tam potrebujú nejaké obslužné miesta, ale potrebujeme viac-menej, potrebujeme viac-menej 

získať priestor na to, aby sme tam mohli nejak ten dvor rekultivovať. 

Občan: 

        Ide nám o to, že tam sú hluché kúty, kde tá zeleň by sa dala v podstate nejakým spôsobom 

implantovať a druhá vec je ešte že, za akých podmienok sú tie parkovacie miesta v tejto chvíli 

vlastne prenajímané, že keby sme neboli ten tlak vyvinuli, tak je dosť možné, že firma TEKTON 

v celku lacno v tom meste parkuje, ako to mi im neberieme ok, takéto podmienky boli schopní si 

nejako vybojovať, ale akože zas by sme nechceli, aby to bolo na náš úkor, lebo v tejto chvíli, je to 

naozaj tak, že k tej dohode medzi nimi a nami nedošlo ani na úrovni, že keď oni v podstate tie 

parkovacie miesta nepotrebujú, tak, že by sme ich využívali my, ale nám v zásade nejde len o tie 

parkovacie miesta, ide o to, aby ten dvor vyzeral normálne. My tu máme aj vizualizáciu, ako by to 

mohlo vyzerať, ale to je zasa len pracovný materiál, nie je to niečo, čo je definitívne už aj 

s ohľadom na to, že členov združenia, ktorý sme sa rozhodli s tým dvorom niečo robiť, nie je 

samozrejme plný počet tých obyvateľov, ktorí obývajú ten, ten, vlastne ten vnútroblok, ale proste 

chceli by sme tam nejakú zeleň, ktorá tam v tejto chvíli nie je a my tam ani nič v tejto chvíli robiť 

nemôžme, lebo nemáme súhlas ani majiteľa pozemkov, ani vlastne správcu tých pozemkov 

a riešime to od roku 2014 , no , tak dúfame, že keďže sme sa dostali až sem k vám, tak niekto nás 

vypočuje a nejak sa tie veci posunú.  

Občan: 

       My vám prípadne pošleme ešte raz tú genézu, to je architektonický návrh a my sme s tým už, 

prípadne komisia dopravy, teda vyjadrila záujem sa ísť pozrieť na miesto, čo je úplne najlepšie 

budeme radi, ak tam budeme my, aj tým architektom, aj zástupcovia mesta.  

Starosta: 

       Ja len na upresnenie, aby nevznikol dojem, že nemáte súhlas, Vy ste o ten súhlas nežiadali, 

takže, súhlas na to, aby ste mohli robiť niečo so zeleňou, pokiaľ viem, tak nebola taká žiadosť 

predmetom podania na miestny úrad. 

       Pán poslanec Bučko, faktická poznámka, nech sa páči. 
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Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko: 

      Ďakujem pekne, neboli myslím prípravy na to, že prídete, boli by sme sa na to viacej 

pripravili, ale ako si pamätám, dostali sme tie veci aj od vás aj od firmy TEKTON a tam som,               

( nie je rozumieť zo záznamu) pravdepodobne nikdy nepôjde tá dohoda, pretože oni, ako som si 

tam všimol, tak majú to prenajímané tie parkoviská a riadne platia, nikdy nemeškali, ako tam 

píšu, s tým príspevkom do mestskej časti, čiže oni sú viac-menej, akoby účastníkom toho 

konania...  

Občan: 

     Ale my to nespochybňujeme, my len hovoríme, že o ten dvor sa iným spôsobom nestarajú a že 

to nájomné... 

Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko: 

     Ale však to je zvlášť tiež , oni sa starajú o tú časť, ktorú majú pravdepodobne oni v správe... 

Občan: 

     Oni majú prenajaté, neviem či majú k tomu nejaký vzťah právny, my ako občianske zduženie 

k tomu nemáme žiadny právny vzťah, nemôžme žiadať ani o granty,  nemôžeme, my sme, 

pôvodná idea bola si to prenajať od mesta, s touto požiadavkou sme sa stretli s pánom primátorom 

a neviem Vám teraz povedať.... 

Občan: 

      Starostom aj s pánom prednostom, ale proste k nejakej dohode neprišlo, respektíve tie slová, 

alebo dohody, ktoré boli dohodnuté, tak neboli naplnené.  

Starosta: 

     Boli naplnené, ja si dovolím, ak teda môžem vstúpiť, ja som vám sľúbil, že dám, bude 

výpoveď, výpoveď bola daná.  

Občan: 

       A bola braná späť. 

Starosta: 

     Áno... 

Občan: 

      A potom ste sa nám už neozvali.  

Starosta: 

     Hovoril s Vami pán prednosta, len vysvetlenie, v tom istom čase, my sme, Vy ste sa odvolávali 

na postup, aký vznikol vo vnútrobloku Slávia, v tom istom čase, obrátili sa na nás obyvatelia z 

vnútrobloku Slávia, s tým, že poukázali na negatíva takéhoto prístupu, keď vlastne mestská časť 

prenájme vnútroblok, od jednému občianskemu združeniu. Tam bol tiež záväzok, že vlastne 
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vnútroblok Slávia, zrevitalizuje celý ten vnútroblok a skrášli ho a tak ďalej a samozrejme, že tam 

vytvorí nejaké parkovacie miesta, urobí tam poriadok, situácia je taká, že vlastne vo vnútrobloku 

bol uzavretý a mohli pakovať len členovia občianskeho združenia, ktorí za to platia poplatok 

občianskemu združeniu, čo je v rozpore s akýmsi systémom, čo je na uliciach v okolí a členmi 

občianskeho združenia môže byť ktokoľvek, to znamená, aj obyvateľ z Košíc, z Popradu, z celého 

sveta, s tým, že a nemusí mať trvalý pobyt, hej, ani v tom, v tom dvore, to znamená, že tam nastal 

trošku konflikt medzi obyvateľmi s trvalým pobytom a keď sme tam boli na kontrole v tom 

vnútrobloku, tak som naozaj bol prekvapený, že vnútrobloku, ktorý má prenajatý občianske 

združenie Slávia, kartičkami s občianskym združením, parkujú autá z celého Slovenska. Neviem 

či toto je správne riešenie, akým spôsobom majú byť riešené vnútrobloky, ja som písal 

poslancom, členom komisie dopravy, celú tú genézu, na základe toho vlastne sme, teda som sa 

rozhodol, že vlastne počkáme, lebo vnútrobloky, alebo tieto sú vlastne komunikácie, myslí, že by 

mali byť riešené v komplexe celej parkovacej politiky, pokiaľ ide o parkovacie miesta. Sú tam 

dve možnosti, ja som to aj písal členom komisie, jedna alternatíva je, že by mestská časť, pokiaľ, 

lebo niektoré vnútrobloky totižto sú vo vlastníctve vlastníkov bytov, v tomto prípade ako je to 

Slávia ako je táto Záhrebská a ďalšie, je to vo vlastníctve mestskej časti, to ostalo, nebolo to 

proste s predajom tých bytov odpredané, jedna alternatíva je tá, odpredať to všetkým vlastníkom 

a nech sa o to starajú vlastníci tých domov, jedna alternatíva, druhá alternatíva, počkať na prijatie 

tých pravidiel parkovacích komplexných a zahrnúť to do toho systému parkovania, ktoré by malo 

byť do konca roka vyriešené na úrovni mesta a potom na úrovni mestských častí. Druhá 

požiadavka, že vlastne oni chceli uzavrieť ten, ak som správne, opravte ma ak sa mýlim...hovorili 

ste o tom, že uzavrieť tú , rampou ten vnútroblok, s tým, že tam budete parkovať len vy alebo tí, 

len tí, ktorí na to dostanú povolenie. Ja som vtedy hovoril, že bolo by asi vhodné, aby to bolo 

zakomponované do toho systému uličného parkovania, alebo teda tá druhá alternatíva. Je to 

samozrejme na poslancoch, ako sa rozhodnú, akým spôsobom riešiť tento problém, len 

upozorňujem na to, že v prípade vnútrobloku Slávia, je viacero dá sa povedať že, krívd, ale proste 

vznikajú tam rozpory a nie vždy obyvatelia s trvalým pobytom sú uspokojení a respektíve nemôžu 

parkovať vo svojom dvore, respektíve je tam vo väčšej miere na tej Slávií asi 80% tvorí 

parkovanie a je tam také malé, teda menšie parkovacie ihrisko. Pôvodne, ak si pamätám, keď som 

bol poslancom v roku 2010, keď sa prenajímalo tento vnútroblok občianskemu združeniu Slávia, 

tak vtedy bola, bol prísľub úplne iný, malo to byť zrevitalizované celé a nemalo to byť parkovanie 

na úkor zelene, naopak malo to byť.... 
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 Občan: 

          Prepáčte, ale mohli by sme rozprávať o občianskom združení Z24, pretože my máme úplne 

iné stanovy, úplne iný plán a Vy rozprávate o občianskom združení Slávia... 

Starosta: 

          Prepáčte, môžem hovoriť? Ja som Vás neprerušoval, ďakujem pekne, takže to je na 

vysvetlenie situácie, nerád by som bol, aby sa opakovala táto situácia v prípade iných 

vnútroblokov, takže myslím si, že je to výzva pre mestskú časť, aj pre poslancov, aby sme riešili 

tieto vnútrobloky komplexne a podľa jedného metra.  

        Pán poslanec Kollár, faktická poznámka, nech sa páči. 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

        Mám tam aj diskusné vystúpenia, ale verím, že to stihnem aj v tejto minúte, vážení 

kolegovia, som trošku prekvapení, 2 hodiny ste s nami sedeli na dopravnej komisii a kopete do 

otvorených dverí, veď my sme sa vlastne všetko dohodli, dokonca ja som dával návrh, ak si 

pamätáte, aby bola zrušená zmluva s TEKTONOM a riaditeľ s tým súhlasil, že sa mu vyarendujú 

štyri parkovacie miesta, aby mal vstup do budovy... 

Občan: 

       On nám to nepotvrdil... 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

       No nie... 

Občan: 

       On povedal, že možno.... 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

        My sme to prijali ako komisia, prepáčte dobre? 

Občan: 

        Viete, ale pán riaditeľ nám vonku povedal niečo iné... 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

        Budete tak láskavý, ja som Vám nevstupoval, mne beriete sekundy kolega... 

Občan: 

       Áno... 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

       Takže, ak sme za to, aby sa to riešilo komplexne všetky vnútrobloky, aby nikto si nedával 

žiadne rampy, aby sme zvyšovali kapacitu pre parkoviská, aby sme vytvorili podmienky aj vám 

pre detské ihriská, všetko sme diskutovali, ja neviem kde som bol, alebo kde som teraz... 
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Občan: 

      Prepáčte, ja budem na to reagovať...  

Starosta: 

      Ak dovolíte, prepáčte. Pán poslanec Osuský, faktická poznámka.  

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

       Ako vravia bratia Česi o prubířskem kameni, tak mňa by zaujímalo, zoberme to tak, že sa 

mestská časť rozhodne podporiť zvýšenie, dá sa povedať, tohto vnútrobloku tak, že sa tam 

vybuduje park, park a nič než park, zrušia sa všetky parkovacie miesta TEKTON-u a zrušia sa 

akékoľvek miesta obyvateľov a bude tam park. Mňa by zaujímalo a to je ( nie je rozumieť zo 

záznamu) či občianske združenie, ktoré prichádza s tým, že chce zazeleniť a rozvinúť túto stránku 

toho priestoru, s tým súhlasím, ak to tak je a takto sa to príjme a vymedzí, tak potom je to pre mňa 

jasná, jasný dôkaz, že  ide o park a o iných spôsob využitiach priestoru, ak ale je konečným 

cieľom, len odobratie parkovacích miest TEKTON-u, tak a ak by sme to prípadne postavili nejaký 

parčík, tak som zase trošku skeptický k tomu, by som povedal zlému nadšeniu tohto projektu. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pani poslankyňa Ležovičová, faktická poznámka. 

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

       Ďakujem, ja by som rada vedela, čo znamená priestor pre občanov, na mestskom 

zastupiteľstve má  3 minúty, prednesie svoj príspevok, ja som nepočula, že by sa tam diskutovalo, 

rozoberalo problém a za ďalšie 3 minúty je ďalší príspevok občana, my tu takto budeme 

rozoberať tento problém, ktorý neskončíme, vypneme, už nám odchádzajú poslanci, my 

nedokončíme nás materiál, takže ja si prosím, aby sa urobili pravidlá, čo znamená príspevok 

občana, áno bolo to prednesené, mali 3 minúty, ale nie diskusia, však to je o ničom, keď to 

začneme tu preberať. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pani poslankyňa Oráčová. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

       Ďakujem, ja som rada, že prišli, teda aspoň sa o tom dozvedela komisia životného prostredia 

a tým pádom ich teda vyzývam, aby sa pripojili k členom komisii dopravy, ktorí sme sa rozhodli, 

že pôjdeme tam na obhliadku, aby sme si daný priestor pozreli na vlastné oči a určite bude 

výborné, keď sa pripojíte ku nám a budete to riešiť aj na vašej komisii, keďže ide o zeleň. Myslím 

si, že nemusíme teraz o tom dlho hovoriť ani rozoberať, ani odpovedať, ani sa tu vzájomne 

napádať, pretože na dopravnej komisii sme to riešili vyše hodiny, myslím, že sme vyriešili, čo 

sme potrebovali, rozišli sme sa v dobrom, boli tam aj zástupcovia firmy TEKTON, čiže na tej 
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komisii sme to mali z oboch strán vysvetlené plus od pána prednostu, čiže bolo to vysvetlené 

dobre a už len čakáme na ten termín obhliadky, aby sme sa dohodli. Ďakujem. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Tatár, faktická poznámka. 

Poslanec MUDr. Peter Tatár: 

       Tiež iba dve-tri vety na povzbudenie a upokojenie, lebo ak tu vzniká dojem, že sa tu má niečo 

dohodnúť, no tu sa to celkom nedá dokončiť a tu vzniká dojem, že niekto, niekomu, niečo nežičí 

a není to tak, ja len chcem povedať, že vidím, že sa to rozbehlo, že vyrieši sa tento problém, že 

chceme to robiť systematicky a nemá zmysel ako vyťahovať nejaký pocit nedôvery, bude to 

v poriadku.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pani poslankyňa Nicholsonová, faktická poznámka. 

Poslankyňa Lucia Nicholsonová: 

        Ja sa prikláňam k tomu, čo povedala pani kolegyňa Oráčová, že ja teda tiež to hodnotím 

pozitívne, že keď raz máme ten priestor o štvrtej, to je občanov, tak ako, však na to ten priestor tu 

je, aby mohli prísť a prišli podľa mňa s legitímnou vecou a to, že chceme diskutovať to svedčí, 

proste aj ten počet tých faktických a diskusných príspevkov, tuto kolega Osuský sa pýtal na veľmi 

rozumnú vec, minimálne na tú, by podľa mňa mohli dostať priestor odpovedať. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Muránský. 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

          Prosím, pán poslanec Muránsky má slovo. 

Poslanec Viktor Muránsky: 

          ( nie je rozumieť zo záznamu) na komisii dopravy boli zástupcovia obidvoch strán, čo som 

považoval, považoval za seriózne, povedali nám pohľad z jednej strany, povedali nám pohľad 

z druhej strany, s tým, že k veľmi rozumnej dohode došlo v tom, že celá komisia sa uzhodla, že 

tam pôjde sa pozrieť na mieste, že nás tam budú sprevádzať zástupcovia obidvoch strán a presne 

na tom mieste sa skúsime dohodnúť na čo najrozumnejšom riešení, hej, to, že to predkladáte tu, 

bez prítomnosti druhej strany, ja osobne, moc sa mi to nepáči a to mňa ťažko môže niekto nazvať, 

že by som bol proti zeleni. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, faktická poznámka. 
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Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

       Nemusí byť tak siahodlho komentovať vystúpenie občanov, pre mňa naopak ako nečlena 

dopravnej komisie bolo zaujímavé, že som sa o tom dozvedel nie len z tých mailov, ale aj 

z osobného príhovoru a ja o tej možnosti, že ste sa dohodli, že pôjdete na obhliadku toho miesta, 

myslím si, že by bolo dobré, keby ste dali vedieť všetkým poslancom, nie len členom tých dvoch 

komisií a pokiaľ, pokiaľ budú môcť a majú záujem, tak predpokladám, že sa zúčastnia aj ďalší 

poslanci, nemyslím, že musíme do detailov rozoberať a komentovať pohnútky, či to bolo dobré 

alebo nebolo dobré. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne.... 

Občan: 

      Ja by som len v krátkosti .... 

Starosta: 

     Ak dovolíte... 

Občan: 

      Ja by som chcel už odísť... 

Starosta: 

     Ak dovolíte... 

Občan: 

    ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

      Dobre? Tak teda poprosím 3 minúty pre pani alebo pána z občianskeho združenia, nech sa 

páči. 

Občan: 

       Ďakujem pekne, ja by som teda chcel vás všetkých pozvať, aby ste sa prišli pozrieť, nech sú 

tam obidve strany, ktoré na tom dvore musia spolu nejak fungovať a len to čo sme si povedali 

tuto, viete my máme s nimi, máme nejaké zlé skúsenosti, niekto nám niečo sľúbi, potom sa stane 

opak, firma TEKTON pred tým nebola schopná spustiť ani jedno miesto, zrazu tuto prezentovala, 

že áno, potom zase vonku hovorila, že nie, preto potrebujeme ten problém iba akože povedať 

nahlas pred všetkými a to bolo cieľom dnešného stretnutia, nemám pocit, že to tuná vyriešime, 

tuná nájdeme ten kompromis, dôležité bolo, aby ste to vedeli a budem rád, ak prídu aj nečlenovia 

tých komisií pozrieť na to miesto a budeme hľadať riešenie, to za našu stranu všetko ďakujem. 
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Občan: 

       Možnože vám to prišlo ako duplicita, ale my sa vlastne so zástupcami úradu stretávame od 

júna 2015 a vždy je to ak, že nás niekto ubezpečí  o tom, že sa to nejakým smerom bude uberať 

a potom nastane to, že sa nám pán starosta prestane ozývať, zrazu sa nám ozve pán prednosta, 

ktorý sa nám potom tiež prestane ozývať a potom sa dozvieme, že dodatok je uzavretý, takže, ak 

vám to prišlo ako dupla, tak je to vyložene, vyložene preto, že už nie sme schopní sa spoľahnúť 

na to, že či to bude naozaj tak ako nám hovoria, takže, ako spolieham sa na vaše vyjadrenie. 

Ďakujem veľmi pekne, takže nehnevajte sa, že sme vás... 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, ja len pre upresnenie a aby to bolo jasné, vy ste sa žiadali ku mne 

o stretnutie, dostali ste termín, na ten ste neprišli, tak... 

Občan: 

        My sme boli u Vás dvakrát pán starosta, potom ste sa nám prestali ozývať, potom ste nás 

odporučili na pani Rausovú, ktorá skončila pracovný pomer a to sme sa dozvedeli od pani 

Oráčovej v septembri... 

Starosta: 

       Pani Rausová neskončila pracovný pomer. 

Občan: 

      Ale pracuje možno na inej pozícii a nám sa nikto neozýva, ale nechajme to tak, dúfajme, že sa 

to niekde pohne. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, dámy a páni ešte nejaký občan? Máme ešte 8 minút do tej pol hodiny, ktorú sme 

začali 16.08 , pokiaľ žiadny ďalší občan nie je, tak dovolím si pokračovať. 

     Bod číslo 19 Návrh na zrušenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto č. 93/2014 zo dňa 27.08.2013, tento materiál, keďže vlastne táto agenda už nie je aktuálna 

a boli tam tie zmluvy  ukončené , takže to dávam návrh na zrušenie tohto  uznesenia, aby nám tam 

nesvietilo, takže otváram diskusiu, nech sa páči, takže diskusia, ( nie je rozumieť zo záznamu)  

ja upresním, že tieto projekty neboli realizované ,tak čiastkovo, niektoré veci z toho realizujeme, 

napríklad na ZŠ Vazovová tento rok bola, bolo vyregulované kúrenie a bude sa robiť, budú sa 

robiť chodby a tie zvody, takže tie projekty, ktoré boli vypracované a hradené z prostriedkov 

mestskej časti, budú postupne realizované, v takom, postupne v rozsahoch podstatne menších, ale 

postupne z prostriedkov mestskej časti.  

     Pán poslanec Gajdoš, napokon predsa len faktická poznámka, nech sa páči. 
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Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš: 

      Pardon, ja som toto zmeškal, ja som len chcel povedať, to, čo pán starosta, že na tých školách 

sa ten stav postupne realizuje, ja to len hodnotím, asi to nebudem opakovať, čiže, čiže ja som pri 

tom, ostro to sledujem a všetko postupne ide . 

Starosta:  

     Ja ešte upresním, vy ste všetci dostali na stôl taký prehľad tých investičných zámerov, teraz mi 

napadlo, že aj na ďalšej škole na  Beskydskej  bolo tam, vlastne v zmysle toho projektu, kotolne 

tam menili, to znamená, že tie veci sa realizujú postupne a hovorím toto uznesenie bolo už, je 

vlastne bezpredmetné, takže preto je ten návrh na zrušenie uznesenia. Ďakujem pekne. Takže 

pokiaľ nie sú ďalšie diskusné príspevky, tak dovolím si požiadať Návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia k bodu číslo 19. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

    Ďakujem, Návrhová komisia nebola doručené žiadne, žiaden pozmeňujúci návrh na toto 

uznesenie , preto prosím hlasujme, tak, ako to  máme v materiály predloženom pred nami. 

Starosta: 

    Ďakujem pekne,  takže poprosím vás dámy a páni, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

         A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, konštatujem, že  za hlasovalo 13 poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa 3, 

takže návrh na zrušenie uznesenia bol schválený.  

    Bod číslo 20 návrh na, pardon, 21 informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou 

Pistoriho paláca. 

Niekto: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

       20? Aha, pardon, to je návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva  z roku 2014 , 

ktorým bola starostka mestskej časti požiadaná o prípravu návrhu nájomnej zmluvy o pozemok 

pod pomník na parcele a tak ďalej, ukázalo sa vlastne, že ten pozemok nie je náš, to znamená, že 

to uznesenie je nevykonateľné , lebo jednoducho už tam je ten zámer realizovaný, ale občianske 

združenie si to prenajalo od hlavného mesta myslím, takže otváram diskusiu, nech sa páči, 

končím, pán Osuský, nech sa páči. 

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/11313/-/iframe
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Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

       Ďakujem pekne, za pozitívnu informáciu, ktorú ste teraz povedali, to znamená, že ten 

pamätník sa bude stavať?  

Starosta: 

          Neviem, ako to je na Meste, ale ja som za mestskú časť dával súhlasné stanovisko mestskej 

časti, že súhlasíme s tým, aby tam sa stalo. Teraz je na meste, ako sa s tým vysporiada mestské 

zastupiteľstvo, my už to formou nájomným zmluvy, alebo ako to pôjde, to je už na Meste, možno 

budú vedieť mestský poslanci, aký je osud ďalší, ale za mestskú časť Staré-Mesto išlo súhlasné 

stanovisko s týmto projektom. 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

        Ďakujem, ja si ešte dovolím pokračovať v tom príspevku, lebo človek vlastne nevie, osud 

vecí je neistý pre mňa, jak hovoríte nech nám mestskí poslanci povedia, ja som videl napriek 

tomu, čo ste teraz povedali, ako zaisťovaciu alternatívu, že by mesto požiadalo o zverenie tých 

štyroch štvorcových metrov, teda Staré Mesto požiadalo mesto, aby sme to potom my mali 

v našich rukách, pretože verím, hádam, že v rukách staromestských poslancov a hádam aj vo 

vašich, by takýto pamätník, bol dobre opatrený, to znamená, ak náhodu v meste sa vytvorí 

konštelácia, ktorá im to, ak ho nebude chcieť, ale my by sme mali byť ako záloha, že požiadame 

o tie štyri štvorcové metre a postavíme to vo vlastnej réžii, lebo je to na našom území, je to 

Staromestská a hádam aj ako dejisko Nežnej revolúcie, pripusťme bolo nim Staré Mesto a nie 

Vrakuňa, nič proti Vrakuni, tak je celkom primerané, aby sme my boli hostiteľmi toho pamätníka, 

keď to inak nepôjde a preto som chcel navrhnúť, zatiaľ to nezrušiť, len tak nechať ad acta ležať 

toto uznesenie a pokúsiť sa v prípade neúspechu celého projektu na mestskej úrovni, vyžiadať  si 

od Mesta zverenie tých štyroch štvorcových metrov. 

Starosta: 

        Áno, momentálne my nemôžeme spraviť, pripraviť návrh nájomnej zmluvy, keďže nám to 

vlastne nebolo zverené... 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

        Jasné, jasné. 

Starosta: 

       Tam je, je to komunikácia, ktorej chodník je v správe hlavného mesta, takže momentálne je 

to nerealizovateľné, ja odporúčam, aby sme si urobili poriadok v tom a keď by táto alternatíva 

bola aktuálna, tak potom, že by sme sa s tým zaoberali, ale aj pre kontrolu plnenia uznesení je asi 

vhodnejšie, aby to bolo takto vyčistené, ak tak môžem požiadať za úrad.  

      Pán poslanec Holčík, faktická poznámka. 
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Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

       Ďakujem, ja reagujem na pána kolegu Osuského, musím upozorniť, že na území Starého 

Mesta je množstvo pomníkov, ale nie Staré Mesto je ten, tá povinná osoba, čo sa o tie pomníky 

má starať, na to má mesto inú organizáciu, teda PAMING sa zrušil, ale prešlo do pôsobnosti inej 

organizácie, čiže nemali by sme robiť precedens a na seba zavesiť akýsi celkom iný pomník, my 

tu máme niekoľko 100 pomníkov v Starom Meste , tak prečo práve tento jeden, ktorý nakoniec 

nie je pomník Bratislavy ale Berlínskeho múru, lebo ide o ten pomník, prečo my ho máme, to 

nemá nič s Nežnou revolúciou Bratislavskou. A toto je naozaj vec, ktorá je len prenesením toho 

Berlínskeho múru, čiže nevidím dôvod, to my ho potom budeme chodiť čistiť, keď ho niekto 

pošmíruje, to je, sprejom, alebo tak, prosím vás, neberme si to na seba. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, faktická. 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

        (nie je rozumieť zo záznamu) sa asi nedohodneme, jednoducho myslím si, že tak ako nebolo 

nič zlého, že som vybavil obnovu pamätnej dosky na Bulharských partizánoch tu v parčíku 

s hrádkom, aby to nejak vyzeralo, lebo my tak vyzeráme, lebo my tu hovoríme, že nikto 

nerozdeľuje či ulica je taká alebo taká, bordel je vždy na nás, naopak kus Berlínskeho múru je kus 

našej symboliky, to znamená, ja si myslím, že vôbec by nebolo zlé , naopak si myslím, že by bolo 

dobré, keby desať metrov od zakladateľa komunistickej strany stálo aspoň niečo, čo je trochu iné, 

pretože očividne ( nie je rozumieť zo záznamu) už štvrť storočia okrem mňa, nikomu nevadil, ale 

domnievam sa, že ako sa to kedysi hovorilo na námestí SNP v novembri, kto keď nie my a kedy 

keď nie teraz, ten človek je ochotný ten kus betónu (nie je rozumieť zo záznamu) na svoje trovy 

dopravy, na svoje trovy umiestniť, nič nás to nestojí, ja sa zaväzujem, že kým nebudem ochrnutý, 

budem ten pomník raz do roka čistiť. 

Starosta: 

      Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík, faktická. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

      Hovoríme o čase, ktorý je v našom živote , pomníky sa stavajú na niekoľko sto rokov a ja 

viem, aké problémy má mesto so starými pomníkmi, ktoré musí reštaurovať. Ja viem čo to stojí 

a údržba stojí veľmi veľa, čiže prosím vás, neberme si veci, ktoré nemusíme na konto tejto 

mestskej časti, nie sme taká bohatá mestská časť a najmä, keď musíme prispievať na takzvané 

malé, ktoré pred tým boli chudobné, ale dnes sú bohaté. Ďakujem. 

Starosta: 

 Pán poslanec Osuský. 
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Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

(nie je rozumieť zo záznamu)  

Starosta: 

 Páni, dovolím si ukončiť túto prestrelku medzi pánmi poslancami, takže dovolím si ukončiť 

diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

    Ďakujem, keďže sme nedostali žiaden návrh na zmenu uznesenia, prosím hlasujme, o materiály 

, tak ako ho máme predložený. 

Starosta: 

Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

         A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

     Ďakujem pekne, konštatujem, že  za hlasovalo 11 poslancov, proti bol 1, 3 sa zdržali, takže 

návrh bol schválený. 

Bod číslo 21 informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca, 

poprosím pán Ing. Vandu, vedúceho investičného oddelenia, aby prišiel a stručne uviedol tento 

materiál, alebo to skúsime bez nejakej... 

Niekto: 

     ( Nie je rozumieť so záznamu)  

Starosta: 

      Poznáte ho?  

Niekto: 

     ( Nie je rozumieť so záznamu)  

Starosta: 

      Otvárame, tak ďakujem pekne, otvárame diskusiu, nech sa páči, takže nikto sa nehlási, tak 

dovolím si ukončiť diskusiu a prosím hlasujte, pardon, Návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

    Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  berie na vedomie informáciu 

 o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca.  

Starosta: 

Ďakujem pekne, poprosím, prezentujte sa. 
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/Prezentovanie/ 

Starosta: 

         A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

         Ďakujem pekne, konštatujem, že ste zobrali na vedomie túto informáciu, za hlasovalo 16 

poslancov, jednomyseľne ste zobrali na vedomie.  

         Bod číslo 22, informácia o realizácii nezištného zámeru výstavby zariadenia sociálnych 

služieb na ulici k Železnej studienke. Otváram diskusiu k tomu bodu, tu nastala nová situácia, pán 

poslanec Kollár, nech sa páči. Tu nastala nová situácia je to vlastne uvedené v tom materiály 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

      (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

       Tu nastala nová situácia je to vlastne uvedené v tom materiály, dostali sme záväzné 

stanovisko od hlavného mesta, ktoré nesúhlasí s týmto, s realizáciou tohto projektu, 

s umiestnením stavby, zdôvodňuje to tým, že navrhované riešenie nevytvára kvalitné zariadenie 

sociálnych služieb, ktoré by zohľadňovalo súčasné trendy takýchto zariadení. Zariadenie 

sociálnych služieb svojim umiestnením, hmotovou kompozíciou stavby architektonickým 

výrazom, množstvom spevnených hmôt riešených na úkor plôch zelene bez vytvorenia parkovo 

oddychovej zóny pre klientov zariadenia, nerešpektuje výnimočnú kvalitu tohto mestského 

a prírodného prostredia pri vstupe do rekreačno-oddychovej zóny Železná studienka. V platnosti 

zostávajú všetky požiadavky na úpravu projektovej dokumentácie  uvedené v oboch listoch 

uvedených v úvode a tak ďalej. Toto prosím pekne, je stanovisko hlavného mesta, k, v zmysle 

územného plánu k umiestneniu stavby. Otváram diskusiu, je to návrh samozrejme, čo ďalej s tým 

projektom, to znamená že, či teda neukončíme tu realizáciu, alebo je tu najnovší návrh, že by sme 

jednoducho predložili toto záväzné stanovisko Stavebnému úradu v Novom meste, ktoré  prísluší 

stavebný úrad a nech sa s tým popasujú oni. Či teda budú akceptovať takéto záväzné stanovisko, 

ktoré v podstate je také trošku fádne. Faktická poznámka, alebo chceš diskusný príspevok?  

Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč: 

          Nie. 

Starosta: 

          Takže pán poslanec, pán vicestarosta pán Boháč, diskusný..., faktická poznámka. 

Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč: 
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          Asi sme v opačnom poradí, kolegyňa poslankyňa Oráčová napísala proste nejaký bolg, 

ktorý mal dostatočnú odozvu, takže volala mi teraz pred hodinkou hlavná architektka, je pravdou 

že bola (nie je rozumieť zo záznamu) trošku mimo toho, sme boli aj s vicestarostkou na stretnutí , 

kde ona už deklarovala, že  s tým nemá problém, ale je tam komisia, pred tým ale dlhé roky malá 

jasne no, ale nakoniec, akože nie a tak, dobre, jasné no, ale povedala tiež to, že mohli by sme 

pokúsiť, ešte že, pán starosta napísať primátorovi, aby  proste nejakým spôsobom si zmenili toto 

stanovisko alebo čo ďalej, lebo to nie je normálne, no tak neviem, či to má zmysle vôbec ako, ale 

v podstate.... 

Niekto: 

         ( Nie je rozumieť so záznamu)  

Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč: 

         No tak , dala tak jak som dostal, takže, tak to je všetko, ďakujem. 

Starosta: 

         Pani Oráčová, faktická poznámka. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

         Ja by som práve chcela požiadať vedenie mestskej časti, aby zvážilo nejaký protest na 

prokuratúru na preskúmanie tohto záväzného stanoviska, pretože predsa v územnom konaní, my 

sme žiadali stanovisko k územnému konaniu, veď predsa tam sa majú vyjadrovať k hmote a nie 

ako nás zavádzali 4 roky, že je tam priveľa stromov, potom primálo, priveľa parkovacích miest, 

málo š, nedobré sú okná, okná inak treba, jednoducho to už sú veci v stavebnom konaní, to je , 

vyslovene od začiatku to boli prieky, s tým, že bývalý pán primátor nedal žiadne stanovisko, ťahal 

nás za nos, už sme mohli naozaj, zariadenie mohlo byť postavené, podľa mňa je to neuveriteľná 

drzosť, to je facka staromešťanom, pretože veľmi dobre vedia, že Staré Mesto je mestská časť 

s najvyšším počtom seniorov. Takže pre mňa je to absolútna drzosť zo strany Magistrátu, že toto 

urobili a takéto stanoviská sme dali, že je to, že nerešpektujeme výnimočnú kvalitu tohto 

prostredia, to znamená, že seniori si nezaslúžia výnimočnú kvalitu, že ich máme kopnúť do riti 

a vyhodiť na smetisko? Ako mne to už naozaj takto príde, mňa to tak rozčúlilo, keď som toto 

čítala, veď predsa seniori si zaslúžia to najlepšie, veď oni nám ďakovali, oni sa o nás starali. Je to 

vrchol. 

Starosta: 

        Poprosím využívajme diskusné príspevky na dlhšie ako minútové, faktické sú do minúty. 

Pán poslanec Bučko, faktická. 

Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko: 
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       Ďakujem pekne, nečítal som blog kolegyne Oráčovej, ale som si asi domyslel cez tento jej 

diskusný (nie je rozumieť zo záznamu) ako asi vyzeral, ale je to naozaj, dá sa povedať skoro až do 

neba volajúce, že to sa tu roky snažíme o niečo aby sa tam... Takýto výstup z ich strany je prosto 

navádzajúci na to, že sa tam, že je to pripravené na nejaký iný kšeft a to sa mi jednoducho nepáči, 

no. 

Starosta: 

        Pani poslankyňa Párnická, faktická. 

Poslankyňa Soňa Párnická: 

         Takže to záväzné stanovisko, teda mesto by sa malo vyjadrovať k súladu z územným 

plánom, to je jedná vec a druhá vec je, že vlastne mestská časť vynaložila na ten projekt teda 

nemalé peniaze, ja sa teda pýtam, kto to mestskej časti vráti, alebo ako sa to zúčtuje. 

Starosta: 

        Pán, ďakujem, pán poslanec Gajdoš, faktická. 

Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš: 

       No ja tomu celkom rozumiem, že sa tento projekt blokuje, samozrejme, že je to perfektný 

projekt na hranice, na hranici zelene v pomerne kľudovej zóne, vhodný pre... 

Starosta: 

      Poprosím páni poslanci, počúvame pána Gajdoša. 

Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš: 

      Pre našich starších spoluobčanov, podľa mňa úplne ideálny. Samozrejme, že to sa asi kríži 

s podobnými požiadavkami developerov, ktorí samozrejme si asi robia zálusk tiež na túto lokalitu, 

pretože zasa aj z  hľadiska komerčného charakteru pravdepodobne ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

        Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, diskusný príspevok. 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

         No, tak ja som tam bol v decembri, keď sme prvýkrát o tom rokovali a mám taký princíp, že 

vždy sa pozriem o čom budeme rokovať. A hneď som išiel aj na Magistrát a v januári na 

zastupiteľstve som hovoril, že tá naša cesta nebude asi veľmi úspešná. Celý rok sme sa namáhali 

a výsledok bol neúspešný a ja som vám dával náhradnú cestu, ktorá by nás nestála nič a to bola 

Patrónka. Keby sme spojili sily a zabránili tým finančným skupinám, developerom, aby novú 

nemocnicu Univerzitnú nechceli stavať na starej Patrónke, ktorú chcú zbúrať, ale išli o 1,5 

kilometra ďalej, celé toto zariadenie tejto nemocnice sme mohli a môžeme ešte stále využiť pre 

mesto a mestské časti na ďalšiu zdravotno-sociálnu starostlivosť. Situácia je taká, chcel som 

apelovať na zastupiteľstve mesta, ale tam vládne zaujímavý fakt, že pri hodine otázok už nikto nie 
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je uznášaniaschopný a poslanci odchádzajú. K nám, slúži k ucti, že si vypočujeme poslancov 

a chcel som dať výzvu, pretože minister zdravotníctva oznámil, že do konca volebného obdobia 

schvália s koncesionárom zmluvu na výstavbu tohto zrúdneho projektu PPP na výstavbu novej 

Univerzitnej nemocnice. Mali by sme sa spojiť s Mestom, s VÚC, ktoré v tomto smere už robilo 

dva, dve konferencie a vyzvať premiéra, ale najskôr asi prezidenta Slovenskej republiky, aby išiel 

na rokovanie vlády a zabránil, aby tento špatný nerealistický projekt, ktorý bude stáť občana cez 

6,4 miliardy Euro, aby bol zastavený a táto nemocnica sa stavala v gescii štátu v novom volebnom 

období. A vyriešili by sme si aj zdravotno-sociálnu starostlivosť občanom Starého Mesta. 

Ďakujem. 

Starosta: 

        Ďakujem pekne, pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok. 

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

        Ďakujem, ja som nebola veľký zástanca od začiatku tohto projektu, ale táto odpoveď, ktorá 

prišla, bola na úrovni asi takej, keď vlani minulé volebné obdobie pán Kamil Procházka povedal, 

že je to ideálne preto, lebo jednak seniori, ktorí tam budú ubytovaní, budú môcť chodiť na 

poldňové prechádzky na Železnú studienku. Prosím vás, kritéria na dostanie sa toho času do 

sociálneho zariadenia je pacient buď imobilný, alebo alzheimer, to znamená, že nesmie chodiť 

mimo areál bez doprovodu, bez kontroly, stratil by sa a podobne. Čiže preto, keď tuna píšu, že 

množstvo spevnení nerieši, parkové oddychové zóny pre klientov zariadenia nerešpektuje a tak 

ďalej, to je blud, potrebujeme prostredie, ktoré je, ktoré toto inak vyhovovalo, z mojej stránky tam 

bol veľký hluk, ale to je jedno, ale to, že oni nebudú môcť chodiť do parku, že oni nebudú môcť 

chodiť na Železnú studienku je fáma, lebo oni nemajú ako, na vozíkoch im nikto spevňovať cesty 

na Železnej studienke nebude a ináč nie sú schopní, 95% seniorov zariadenia podľa novej 

legislatívy sú ležiaci, alebo pohybliví len s doprovodom, s chodítkami po izbe, maximum po 

chodbe. Takže toto zdôvodnenie, kde nás ťahali celé 4 roky doslova a teraz ja naozaj chcem 

vedieť, kto to zaplatí. Ja si nemyslí, že toto by mala platiť mestská časť, takže nejakým spôsobom, 

nech úrad vymyslí, buď ako v tom pokračovať, aby sa to dotiahlo do konca a žiadna iná stavba 

nebude taká malá ako je táto stavba, lebo my sme tuna nešli do ziskovosti, my sme tu naozaj im 

prispôsobovali, ja si pamätám aj objemy sme prispôsobovali, aj výšky podlaží sme 

prispôsobovali, to žiaden investor iný, ktorý to dostane neurobí, ten tam postaví opak, lebo 

potrebuje na tom iba zarobiť, my sme nezarábali na tom, takže nikto im tak viac nebude 

prispôsobovať ako sme sa prispôsobovali my a ja by som prosila ďalšie rokovanie, aby sa to 

nejako dotiahlo do konca, nech nám takéto blbé odpovede nedávajú a kto to zaplatí? 
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Starosta: 

        Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, faktická poznámka na pani Ležovičovú. 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

        Áno Halka, pamätáme sa asi obidvaja na prekresľovanie schodov, fasád, prístupov a tak 

ďalej v rámci požiadavky, ktorá bola len takým udržiavaním ohníka typu keď naháte, keď chrty 

naháňajú líščí chvost okolo starého štadióna vo Wembley, tak aby mali pocit, že majú nádej, tak 

ho na drôte ťahajú pred ich nosom, toto bolo presne to isté, potom bol problém s platanom, proste 

nakoniec tam boli samé pamätihodnosti, jedna vec je istá, podľa mňa by sme, aj tak nám v živote 

nevrátia tie prachy, alebo nikto nám ich nevráti na to zabudnime, je treba ten projekt zamraziť, 

nechať ho tak a počkať si na inú hlavnú architektku a na iné zastupiteľstvo. 

Starosta: 

        Ďakujem pekne, pani poslankyňa Oráčová. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

        Ja chcem dať aj návrh uznesenia, aby sme, aby teda požiadali pána starostu, aby vyzval 

listom pána primátora o opätovné, opätovné prehodnotenie tohto stanoviska. 

Starosta: 

       Dobre.  

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

      Ja to len, že miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

o zaslanie výzvy primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy, o prehodnotenie záväzného 

stanoviska hlavného mesta Bratislavy k investičnej výstavbe stavby zariadenie sociálnych služieb 

ulica k Železnej studienke. 

Niekto: 

         ( Nie je rozumieť so záznamu)  

Starosta: 

        Tak, takže... 

Niekto: 

         ( Nie je rozumieť so záznamu)  

Starosta: 

        Pán poslanec Vagač, faktická na pani Oráčovú. 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

        Ja som chcel len povedať že, že podľa mojich informácii, stavebný zákon nevyžaduje, že 

musí mať pri stavebnom konaní súhlasné záväzné stanovisko Nového mesta, čiže to nie je 

prekážkou na to, aby mohlo byť územné a stavebné konanie. Mám to od odborníka stavebného 
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zákona, takže ono sa to tak v Bratislave zaužívalo, že je to podmienkou, ale stavebný zákon 

takým niečím neuvažuje. 

Starosta: 

        Pán poslanec Boháč. 

Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč: 

       Podľa mojich vedomostí musí mať len, možnože sa to skresľuje s tým, že niektoré mestské 

časti si ( nie je rozumieť zo záznamu) aj záväzné stanovisko starostov, napríklad Bajan to tak robí 

v Petržalke, možno Kusý v Novom meste, tak to nie je nutné, lebo to obec je obec , ale akože 

neviem o tom, že by to za 30 rokov, že by sa to nejak menilo, ale ja ešte do toho uznesenia, či by 

nestálo za zmienku, aby tam starosta spomenul, že sme mali také a také finančné nároky, alebo 

proste náklady z toho. 

Starosta: 

        Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná:  

        Ja iba na doplnenie, že záväzné stanovisko mesta je potrebné, ale tiež taký úzus bol nepísaný, 

že keď išlo o zlúčené stavebné konanie, tak vtedy nevyžadovali akože stanovisko hlavného mesta, 

(nie je rozumieť zo záznamu) vydobyl veľmi dávno, čiže teraz neni to akože kóšer, čiže vždycky  

potrebujete záväzné stanovisko mesta k stavebnému aj k územku, iba hovorím, že pán Macek ako 

voľakedy (nie je rozumieť zo záznamu) šéf vydobyl, že keď ide na zlúčené  konanie, nepotrebuje 

záväzné stanovisko mesta. 

Starosta: 

        Pán poslanec Holčík, faktická. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

        Ďakujem, ja som presvedčený, že potrebujeme to záväzné stanovisko, lebo to nie je náš 

pozemok. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne , pani poslankyňa Párnická, faktická. 

Poslankyňa Soňa Párnická: 

      (nie je rozumieť zo záznamu) len teda podoprieť, čo teda povedal Ľubo Boháč, že teda aby sa 

aj tá finančná... 

Starosta: 

       Upozorniť, že mestská časť v súvislosti s týmto projektom vynaložila nemalé finančné 

prostriedky a tak ďalej... 
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 Poslankyňa Soňa Párnická: 

        Áno, áno... 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pán poslanec Domorák, diskusný príspevok, nech sa páči.  

Poslanec Miloš Domorák: 

       Ja sa chcem spýtať kolegov, že či môžem navrhnúť, aby sme za jednotlivé body hlasovali 

jednotlivo, pretože za bod A berie na vedomie, nesúhlasím, za bod B súhlasím a chcem teda 

podporiť návrh pani Oráčovej, s ktorým by som tiež súhlasil, čiže raz nie a dvakrát, raz nie 

a dvakrát áno. Samostatným hlasovaním. 

Starosta: 

        Ja sa chcem spýtať, to... 

Niekto: 

         ( Nie je rozumieť so záznamu)  

Starosta: 

       Ale, to neznamená, že súhlasíte, to len, len, že ste si vedomí tých informácii, ktoré tam boli 

písané... 

Niekto: 

         ( Nie je rozumieť so záznamu)  

Starosta: 

        Dobre, neviem, ideme teda hlasovať o tom pozmeňujúcom návrhu? 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu)  

Starosta: 

       Dobre, takže teraz pozmeňujúci návrh pani poslankyne. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

       ( nie je rozumieť so záznamu) zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti o zaslanie výzvy, 

o zaslanie výzvy primátorovi o prehodnotenie záväzného stanoviska k tejto investičnej výstavbe. 

Starosta: 

       Dobre, ja pre krátkosť času si to osvojím toto, takže vlastne... 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu)  

Starosta: 

         To tam doplníme, takže si to osvojuje a skúsme teraz hlasovať o návrhu ako celku vrátane 

bodu C, ktorý práve prečítala pani poslankyňa Oráčová. 
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Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

          Teda budeme hlasovať Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po 

A berie na vedomie informáciu, po B poveruje prednostu a zástupkyňu starostu k ďalším 

jednaniam so zástupcami firmy Dopravoprojekt. 

Starosta: 

       To by som, to by som potom navrhol zrušiť to B, lebo to je už vlastne ukončenie spolupráce. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

        Dobre. 

Starosta: 

        Takže ako B by sme dali ten uznesenie... 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

        Čiže B vypúšťame.... 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu)  

Starosta: 

         Ale tu je že o finančnom vyrovnaní, hej. 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu)  

Starosta: 

         S tým počkajme, tak. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

       Čiže ešte raz po A berie na vedomie informáciu... 

Starosta: 

       Áno. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

      A po B žiada starostu o zaslanie listu s prehodnotením záväzného stanoviska. 

Starosta: 

     Tak, dobre? Takže poprosím, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

     Prosím, hlasujte. 

/Hlasovanie/ 
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Starosta: 

     Ďakujem pekne, konštatujem, že ste jednomyseľne schválili tento návrh uznesenia, za 

hlasovalo 17 poslancov, takže uznesenie bolo schválené. 

      Bod číslo 23 informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „ Náš markt“ na 

Poštovej ulici v Bratislave. Tam sa neudialo nič nové, takže otváram diskusiu, končím diskusiu 

a poprosím návrh uznesenia. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

      23? 

Starosta: 

      23. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

     Nedostali sme žiadny návrh na zmenu uznesenia, preto berieme na vedomie informáciu 

o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „ Náš markt“. 

Starosta: 

        Ďakujem pekne, poprosím, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

         A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

     Ďakujem pekne, konštatujem, že ste jednomyseľne schválili, teda zobrali na vedomie túto 

informáciu, za hlasovalo 16 poslancov. Takže bolo zobratie na vedomie.  

    Bod číslo 24, bod rôzne, tu si dovolím ako prvý bod predniesť, je tu žiadosť občana, alebo 

sťažnosť občana na poslancov miestneho zastupiteľstva, sťažuje sa na postup členov komisie pre 

nakladanie s majetkom a financiami pôsobiacej v úrade v rokoch 2010,2014, že vzhľadom na to, 

že sťažnosť, že podanie sa posudzuje podľa obsahu, toto bolo zaevidované v centrálnej evidencii 

sťažností pod číslom 50/15 a sťažuje sa na postup vtedajších členov komisie vo veci o žiadosti 

o kúpu časti pozemku za radovými garážami na Vlčkovej 7, kde má garáž do ktorej mu zateká zo 

svahu za garážami, pričom svah sa nachádza na pozemku v správe mestskej časti, aj som vám 

posielal, teda pani Schmidtová vám posielala túto informáciu a keďže nemáme teda riešený 

problém, že ako riešiť sťažnosti na poslancov, tak asi by bolo vhodné , aby poslanci si vytvorili 

nejakú komisiu, lebo neprislúši to starostovi ani úradu, ani nikomu, je to naozaj len vecou 

poslancov, aby si vytvorili nejakú komisiu, ktorá by posudzovala sťažnosti na poslancov.  Kto sa , 

dobre, otváram diskusiu, ak dovolíte o tomto, o tomto bode.  
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Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu)  

Starosta: 

         Tak sa zrušte, kto ste nie k tomu. Tak pán Holčík, nech sa páči, máte slovo. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) a musím povedať, že komisia je poradný orgán, prebrala 

niekoľko razy tento materiál. Ale ide o vydieranie, predstavte si, že by ste mali záhradu, ktorá má 

svah a niekto pred Vašou záhradou so svahom si postaví garáž, pritom vie, že tade tá voda steká, 

stalo sa to pred veľa rokmi a teraz chce donútiť Staré Mesto, aby mu predalo ten pozemok, ktorý 

je za jeho garážou, lebo mu z tade steká.  No prepáčte, to je teda vrchol vydierania. To skutočne 

nemá období, ja viem, že je tam rad garáží, my sme o tom niekoľko razí hovorili, ale to nie je 

nijaký dôvod, aby sme mu ju predali. Ak mu tam tak hrozne zateká, prečo si to tam staval? To je 

tak, ako keď na Devíne si postavili ľudia po II. svetovej vojne (nie je rozumieť zo záznamu) 

postavili domy a potom sa sťažovali, že im ich Dunaj zatápa. Nikdy dovtedy tam domy nestáli, to  

je presne tento istý prípad, ak si tam tú garáž staval a vedel, že tade steká, lebo voda vždy steká po 

svahu dole nikdy nie hore, tak si tam mal najprv urobiť kanalizáciu popod tú garáž, lebo tá garáž 

je pri ceste, ktorá je kolmá na ten svah, čiže nevidím nijaký dôvod, aby sa on mohol sťažovať. 

Sťažovať sa dá v iných prípadoch, ale nie vtedy, keď niekto odmietne predať svoj majetok, 

podotýkam, že toto vedeli už pred pár tisíc rokmi Židia, keď v 10.Božích prikázaniach majú 

prikázanie, nepožiadaš majetok svojho blížneho, on môže požiadať o ten majetok, ale nikde nie je 

napísané, že ho musí dostať. Ďakujem. Ak to neviete, tak kresťania prevzali židovské predpisy. 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu)  

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

      Neboli kradnuté, ale prebraté. 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu)  

Starosta: 

       Dobre, dobre, ďakujem ,tu ale ide o ten princíp, že vlastne my máme, my máme podľa 

postupu pri vybavovaní sťažností v prípade ak sťažnosť smeruje proti poslancovi miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti na jej prešetrenie a vybavenie príslušná osobitná komisia. Ide o to, 

aby ste si vytvorili osobitnú komisiu a tá komisia nech to rieši.  
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Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

         Ale môžete uznesením môžete schváliť, že aby to...  

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

         Ale ide teraz akože principiálne, keď budú.... 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

         Poprosím pani, pani, poprosím pani Hahnovú, vedúcu právneho oddelenia, mikrofón, nech 

sa páči. 

JUDr. Iveta Hahnová, vedúca oddelenia právneho: 

          Keď takáto sťažnosť prišla, tak zastupiteľstvo vždy schvaľovalo novú komisiu, ako 

ustanovilo, ktorá riešila túto sťažnosť, nikdy to neriešili iné komisie. 

Starosta: 

       Dobre, ďakujem pekne, takže musíme mať nejakú komisiu aj v minulosti boli, ak správne 

chápem, tak v minulosti boli osobitné komisie, tak a musí byť vždy komisia ku každej sťažnosti 

osobitná, alebo stačí spraviť jednu komisiu na prešetrovanie sťažností? 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

          Takže môžeme spraviť, teda môžete spraviť osobitnú komisiu na prešetrovanie sťažností na 

poslancov.  

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

        Nie, v zmysle našich pravidiel je to, na jej prešetrenie a vybavenie príslušná osobitná 

komisia. Takže osobitnú komisiu, dobre, hlásite sa, tí modrí ste? K tomuto?  Osuský, pán 

poslanec Osuský, nech sa páči, faktická poznámka. 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

          Ďakujem pekne, za prvé, s radosťou som uvítal vklad Štefana Holčíka a ja si myslím, že 

vhodný objekt sťažovania by bol Isaac Newton, pretože ten gauner, pred mnohými sto rokmi 
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rozhodol o gravitačnom zákone vďaka ktorému za Krista Pána netečie do kopca a vždy bude tiecť 

dole, možno keby to vymyslel inak, tak by tiekla v protismere, ale chcem tu ešte jednu vec 

povedať, nie je mi celkom jasné ako bude akákoľvek (nie je rozumieť zo záznamu) alebo aj pevná 

komisia za A riešiť kolektívne rozhodnutie, pretože som sa pred rokmi, keď sa stalo to, že veľmi 

zvláštnym spôsobom sa odhlasoval predaj druhej polovičky domu, v ktorom som strávil 50.rokov, 

podivnému nadobudateľovi a vtedy mi Andrej Petrek, môj z toho istého domu národivší sa 

chlapec, žili sme v tom istom dome, povedal, vieš, to je kolektívne rozhodnutie, to sa nedá 

napadnúť. Tak, ako sa nedá napadnúť na súde rozhodnutie Národnej rady, môže opitého poslanca 

súdiť ktokoľvek, ale nie je možné napadnúť hlasovacie rozhodnutie, to je prvý bod, ktorý sa 

pýtam ako neprávnik a §2, či je možné teraz oddeliť tých, čo už nie sú poslanci, môže ich zavolať 

na súde individuálne ak si myslí, ale aby komisia rozhodovala o niekom, kto tu nie je , je pre mňa 

úplne ako mimo zdravý rozum.  

Starosta: 

       Ďakujem pekne, pani doktorka, chceme sa k tomuto vyjadriť?  

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

         Len prešetriť, dobre, pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka k tomuto. 

Poslankyňa Mgr. Martina Uličná:  

         ( nie je rozumieť so záznamu) komisií, pretože jednak je to, že poslanci, to nie je  povinnosť 

predávať jednak svoj majetok a celé mi to príde ako absurdné ako nezmysel, čo my tu budeme 

riešiť, akú komisiu, aby sme mu povedali že, že čo? Že ja neviem, či sa vôbec máme takýmto 

nenormálnym, hlúpym podnetom zaoberať, to je že škoda nášho drahého času.  

Starosta: 

        Žiaľ, žiaľ v prípade ak sa s tým nebudete zaoberať, tak ja si viem predstaviť, že budú 

nasledovať ďalšie právne kroky sťažovateľa. Pán poslanec Holčík, faktická poznámka. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

         Kolega Osuský to už vlastne povedal, ale tu ide teraz o takú vec, že tá komisia, ktorá sa 

zriadi,  som za, aby sa zriadila, nás bude vyšetrovať, ale bude vyšetrovať tých, čo sme tu 

napríklad nás dvoch a bude vyšetrovať tých ktorý už nie sú poslanci a každého sa bude pýtať, 

prečo to tak myslel vtedy, však to je niečo na hlavu postavené. Ďakujem. 

Starosta: 

         Ďakujem pekne, pán poslanec Gajdoš, faktická poznámka. 
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Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš: 

          Doteraz som bol v tom, že komisia je poradný orgán a nerozhoduje o ničom, čiže sa mi zdá 

byť absolútne absurdné sa tým zaoberať. 

Starosta: 

         Pán poslanec Muránsky, faktická poznámka. 

Poslanec Viktor Muránsky: 

         Mne nejde ešte jedna vec do hlavy, že v prípade, že by sa mu ten pozemok predal, tak tá 

voda prestane stekať? Alebo čo sa stane? 

Starosta: 

          Ale už to bude jeho, jeho voda. 

Poslanec Viktor Muránsky: 

           Zruší svah, alebo? 

Starosta: 

         Ďakujem pekne, pani Ležovičová, faktická poznámka. 

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

         ( nie je rozumieť so záznamu)  to znamená, keby si dal znovu tú požiadavku teraz do 

komisií a znovu by sme mu a my máme právo nesúhlasiť predať, dneska nech nás zažalujú 

polovička tých ľudí, ktorých sme neodsúhlasili, nech  nás zažalujú, že sme ich neodsúhlasili, 

takže ja, ja naozaj neviem, tak nech si to podá znovu a my to znovu neodsúhlasíme a nech sa 

handrkuje s nami aspoň čo sme tu, ale nie s tými čo tu boli, však my ich ani nenájdeme, ale nie ja 

naozaj komisia je jedna vec, ale toto , toto nemá zmysel, lebo jednoducho, tak nech si to znova 

podá, vyriešime aspoň, my mu to znova neodsúhlasíme a nech sa s nami súdi.  

Starosta: 

         Ďakujem pekne, pardon ,pardon, skúsme nám ale plynie nejaká lehota a my ako úrad, 

nevieme sa k tomu vyjadriť a nevieme to... 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

          Ja, ja dám ešte priestor pani Párnickej a potom poprosím jedného človeka, aby nám podal 

vysvetlenie. Pani Parnická, nech sa páči, faktická poznámka. 

Poslankyňa Soňa Párnická: 

           No myslím, že debatujeme alebo prerokuvávame už asi 15 minút, alebo 20 minút, takže 

jedine, že by sme nejakú ad hoc ( nie je rozumieť zo záznamu) lebo ináč je s tým všeobecný 

nesúhlas, tak ako. 
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Starosta: 

           Ďakujem, ja poprosím pani doktorka Vás sa chcem spýtať, že čo hrozí mestskej časti , keď 

v stanovenej lehote neodpovieme na túto sťažnosť? 

 JUDr. Iveta Hahnová, vedúca oddelenia právneho: 

           No v prvom rade hrozí nesprávny úradný postup, hej? Čiže tu teraz ide o to, jak my si 

pozrieme tú sťažnosť, keďže my ju nevieme vybaviť, tak v podstate, keď bude zriadená osobitná 

komisia, osobitá komisia v rámci svojho konania o tej sťažnosti tak maximálne skonštatuje, že 

bola neopodstatnená, ja nepoznám teraz tú sťažnosť, ja som ju nečítala, ja som sa teraz o tom 

dozvedela, hej? Čiže môžeme sa na ňu pozrieť a ja si myslím, že nič nebráni vám, aby ste si 

stanovili nejakú komisiu osobitnú, ktorá v podstate toto bude riešiť v súčinnosti s nami.   

Starosta: 

           Ďakujem a poprosím pána hlavného kontrolóra, aby sa k tomu vyjadril, lebo on potom 

bude kontrolovať uznesenia a sťažnosti a petície, nie? 

Ing. Oliver Paradesier, hlavný kontrolór: 

          Nie, ja nekontrolujem. 

Starosta: 

           Sťažnosti nebudeš? 

Ing. Oliver Paradesier, miestny kontrolór: 

             Sťažnosti vybavuje pracovníčka úradu .... 

Starosta: 

            No ale ty potom budeš kontrolovať, ako tú sťažnosť vybavila a chcem vedieť, že ako 

teda.... 

Ing. Oliver Paradesier, hlavný kontrolór: 

             (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

             Aha.... 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

        Pán poslanec Osuský, faktická poznámka. 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

        Ešte jedna úvaha, samozrejme sťažnosť musí byť podaná primerane miestom, časom, 

osobou, obsahom všetkým tým, čo je. §1 komisia nikde na svete nemohla rozhodnúť ani v tomto 

zastupiteľstve o predaji, respektíve nepredaji parcely, ergo, ak je zavolaná komisia alebo 
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odsťažovávaná, tak je to totálne mimo mísu, pacient zvolil zlú, zlý objekt vášní, pretože len 

zastupiteľstvo ako celok mohlo rozhodnúť alebo zamietnuť o predaji či nepredaji akéhokoľvek 

pozemku, ergo tá komisia, teda tá komisia majetková je úplne mimo, pretože jej rozhodujúca 

právomoc je nulová, nulová, to znamená, treba žalovať zastupiteľstvo a on žaluje zastupiteľstvo? 

Starosta: 

         Nie, on sa sťažuje na poslancov, členov komisie pre nakladanie s majetkom. 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

         To znamená, zle, zle sa sťažuje, tá sťažnosť nie je podaná na správny objekt vášne. 

Starosta: 

           No ona je neopodstatnená, ale naozaj.... 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

           Neopodstatnená. 

Starosta: 

          Ale my to v tom správnom konaní potrebujeme nejako konštatovať a to by mala 

skonštatovať osobitná komisia, ktorá.... 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

         Máme tam napísané, že komisia, tak asi neviem... 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

          Pani poslankyňa Párnická, faktická poznámka. 

Poslankyňa Soňa Párnická: 

          Tam je síce napísané, že komisia, ale to, čo čítala pani Hahnová, to je keď je sťažnosť na 

nejakého poslanca, ale toto je sťažnosť na celú komisiu. 

Starosta: 

          Na poslancov. 

Poslankyňa Soňa Párnická: 

          A nie menovite na žiadneho. 

Starosta: 

           Napísané je to na poslancov. 

Poslankyňa Soňa Párnická: 

         No, ale že podľa... 
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Starosta: 

         Pán poslanec Holčík. 

Poslankyňa Soňa Párnická: 

         By to malo byť menovite. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

         (nie je rozumieť zo záznamu) ten pán má svojim spôsobom pravdu v tom, že keď ten 

materiál bol niekoľkokrát v komisii, komisia neodporúčala zastupiteľstvu ďalej sa tým zaoberať, 

čiže on vychádza z toho, čiže ťažko je povedať, že zastupiteľstvo to neschválilo, lebo do 

zastupiteľstva to neprišlo, ale komisia je poradný orgán, ktorá jasne povedala, že preto, a preto, 

a preto neodporúča zastupiteľstvu tento pozemok na tom svahu predávať.  

Starosta: 

         Pán poslanec Kollár, faktická. 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

         (nie je rozumieť zo záznamu) pretože nad komisiou je miestna rada, ktorá znovu odporúča 

materiál, takže by bola tiež (nie je rozumieť zo záznamu)  miestnu radu a miestna rada nemusí 

odporúčať  a zastupiteľstvo vždy prerokuje, takže je tu začarovaný kruh a žiadna komisia nemôže 

rozhodovať, muselo by to rozhodnúť zastupiteľstvo a treba sa ešte opýtať, či tá sťažnosť bola 

daná doručenou poštou, alebo bola daná mailom, ak, poštou? Poštou, tak to potom podľa zákona 

je pravda, lebo vtedy sa musí, musí riešiť a je možné, ja dávam taký návrh, že by mali rozhodovať 

o týchto sťažnostiach voči poslancom tí najpovolanejší, rada starších, Černá, Straka a Holčík a to 

sú ľudia, ktorých budeme akceptovať a zastupiteľstvo to bude prejednávať. 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

         Ale to, tak ty nebudeš, ty budeš mimo obligá, ale to je rada starších, ktorá ma hlas 

rozhodujúci a zastupiteľstvo buď by sa s tým, 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

          Uzrozumelo, alebo nie. 

Starosta: 

           Vy si musíte, vás poprosím, skúste sa navrhnúť, prihlásiť... 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

           Nemôže, nemôže žiadna komisia rozhodnúť. 
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Starosta: 

           Musí komisia rozhodnúť. 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

            Nemôže rozhodnúť. 

Starosta: 

           Prosím vás, ide naozaj o to, aby sme stihli v tej stanovenej lehote odpovedať tomu 

sťažovateľovi, je to naozaj formálna vec, aby nebola zámienka na to, že on bude sa sťažovať na 

postup úradu, bude ho žalovať a neviem ako čo... 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

        Osobitná komisia... 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

         Na jej prešetrenie a vybavenie je príslušná osobitná komisia. 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

         Ide naozaj o právne, aby to bolo v poriadku, to znamená, že vytvorenie... 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

          Tak my musíme mať uznesenie, že máme zriadenú osobitnú komisiu. 

Niekto: 

         Rada starších. 

Starosta: 

         Rada starších? 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

         Dobre, dobre, máme tu, 3 kluby máme? Skúste z každého klubu dať jedného. 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 
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Starosta: 

         Pán Straka sa môže opýtať, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Kristián Straka: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) že čo keď, ako zastupiteľstvo odmietne vytvoriť takúto 

komisiu, čo sa stane potom?  

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Poslanec Ing. Kristián Straka: 

         Tak potom by sme vytvorili dve komisie, jedna by bola ženy a druhá by boli muži a keby si 

sťažovala žena, by rozhodovali muži  a opačne, to by bolo najlepšie. 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

       Pani Španková sa prihlásila. 

Zástupkyňa starostu Ing. Jana Španková: 

       Ďakujem, už, už tu diskutujeme 20 minút, ja navrhujem vytvorme túto osobitnú komisiu, už 

sme si to mohli odhlasovať a môžeme ísť ďalej, čiže ja sa hlásim ako prvá členka tejto komisie, 

nech môžeme sa posunúť ďalej. 

Starosta: 

        Pani Ležovičová, pani Španková. 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

         Áno, áno donesieme. 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

         Pán Osuský, takže stačia nám traja, dobre?  

Zástupkyňa starostu  Ing. Jana Španková: 

        Koľko stačí? 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

         Dobre, takže poprosím, ste prijali túto kandidatúru, (nie je rozumieť zo záznamu) 
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Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

         Tak poprosím uznesenie, že mestská časť , miestne zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu 

na prešetrenie a vybavenie sťažností  proti poslancom miestneho zastupiteľstva. Tak, dobre? 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

        V tomto zložení, pani poslankyňa Ležovičová, pani poslankyňa Španková, pán poslanec 

Osuský. 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

        Pán poslanec Dostál, faktická poznámka. 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

        Ja len teda, že či zriaďujeme jednorázovú pre tento prípad, alebo... 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

         Jednorázovú a skúste si to do budúcnosti aj možno trvalú komisiu. 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Poslanec Mgr. Ondrej Dostál: 

         No, no lebo ak to má byť na celé volebné obdobie, tak v tých pravidlách určených 

rozhodnutím starostu, tak tam sa vlastne hovorí o tom, že tá komisia má riešiť sťažnosti proti 

starostovi, kontrolórovi a poslancom, tak potom ak to ideme na trvalo zriadiť tú komisiu, tak to 

nazvime v zmysle  toho, čo je v uznesení a ak to je pre tento jeden prípad, tak je to pre prešetrenie 

tohto prípadu. 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

         Jednorázová? Dobre, jednorázová, takže... 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 
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Starosta: 

         Tak budeme znova, ale tam sú lehoty, že ? A keď nebude zastupiteľstvo a teraz bude dva 

mesiace v lete, tak sme nahratý, koľko je lehota? 30 dní? 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

        60? 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

      No, ale vy ste, vy ste jednorázovo, nie ste do konca volebného obdobia.  

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Niekto: 

        Tak dajme na rok, no. 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

         Tak, takže teraz čo? 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

         Dobre, tak teda ako? Jednorázovo ? Dobre ,tak jednorázovo na, ako, ako som to povedal 

dobre? Takže nech sa páči prezentujte sa a hlasujte. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

          Poprosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

         Ďakujem pekne, takže konštatujem, že ste si zriadili osobitnú komisiu a tá sa vlastne bude 

zaoberať vybavením a prešetrením tejto sťažnosti. Ďakujem pekne. 

         Takže poďme ďalej, bod rôzne.  

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 
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Starosta: 

  Hlasovalo 16 poslancov, jednomyseľne za. Ďalej máme prihlásených do diskusie v bode 

rôzne pán Vagač, nech sa páči. 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

       Ďakujem, ja som chcel dať taký návrh, evidentne sú nejaké teraz snahy premenovať Starý 

most, mne teda osobne to veľmi vadí, že , že vznikli všelijaké hlasovania internetové a je to taký 

akože viac ako sranda. Ja si osobne myslím, že si môžeme túto tradíciu zachovať a nemám 

potrebu, teda ja osobne, aby sme menili názov Starého mostu, mestské zastupiteľstvo takúto 

zmenu môže robiť na návrh miestneho zastupiteľstva, preto na navrhujem, aby sme vyslali 

jednoznačný signál do mestského zastupiteľstva, že prijmeme veľmi jednoduché uznesenie, že 

miestne zastupiteľstvo Starého Mesta trvá na tom, aby zostal názov Starého mostu, Starý most. 

Ďakujem. 

Starosta: 

         Ďakujem, ja som, ja som, už sme o tom hovorili, ale ja si myslím, že či nedáme potom 

veľkú vážnosť tým poslancom, ktorý takýmto spôsobom sa chcú v Mestskom zastupiteľstve 

zviditeľniť, pokiaľ viem, pani poslankyňa Šimunčičová dvakrát upozornila poslancov mestského 

zastupiteľstva, že nemajú o tomto čo rokovať, pretože to sa môže stať len na návrh mestskej časti. 

A to sa nestalo. Neviem o tom, že by mestská časť navrhovala zmenu názvu. 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

         Ja som myslel len ako poistku, aby sme, proste tie Magistrát zriadil takú adresu, ľudia tam 

posielajú, klikajú a vznikajú tam všelijaké názvy most Chucka Norrisa a ja neviem aké blbosti 

tam vzniknú, tak proste, že nesúhlasíme aby to nastalo taká debilná nejaká internetová... 

Starosta: 

        Dajte návrh uznesenia a schváli sa to. 

Poslanec Ing. Matej Vagač: 

        Som povedal, že návrh uznesenia, že miestne zastupiteľstvo nesúhlasí so zmenou Starého 

mosta. 

Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč: 

         Neviem, či môžeme otvoriť diskusiu, skúsenejší starší poslanci, keď ešte formuje len, alebo 

dá návrh uznesenie, budeme o ňom hlasovať iba bez diskusii? 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč: 

         Môže byť? Dobre, tak otváram diskusiu, pán Holčík. 
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Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) chcel som vám len povedať, že ja som presne toto napísal do 

novín, zajtra večer štvrtok a vo štvrtok tie noviny výjdu, Bratislavské noviny, kde som presne 

napísal, prečo je zbytočné vymýšľať nové mesto pre Starý most a že prečo tento názov 

považujeme za dobrý, takže ďakujem aj pánovi Vagačovi, že ma predbehol, ja to dávam na 

verejnosť iným spôsobom. Ďakujem.  

Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč: 

          Ďakujem pekne, Martin Gajdoš, nech sa páči.  

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

          Ja sa len chcem opýtať,  nášho starejšieho, že odkedy nesie ten most názov Starý most?  

Lebo že bol Železničný most, železný, skúste mi povedať. 

Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč: 

          Pán Štefan Holčík, nech sa páči. 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

          A či vôbec sa volá ten most Starý most? To by som chcel vedieť. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) januára 1991, Fanc Jozef tu bol dva dni pred tým na návšteve, 

ten most staval Franc Jozef  ( nie je rozumieť so záznamu) do roku 1919 sa volal Štefánikov most, 

v 45. ho nemecká odstupujúca armáda vyhodila do luftu a potom Sovietska armáda prinútila 

nemeckých zajatcov vojnových zajatcov, aby ho stavali, pričom ich tak trápili, že boli ako otroci 

a väčšina z nich neprežila tú novú výstavbu mosta, pričom ten vlastne, tie piliere ostali stáť  

a železná konštrukcia čiastočne napadala do Dunaja, tá bola rozobratá a dali tam novú a v zásade 

ten nový most v roku 45. ako bol starý, mimo centrálnej časti medzi strednými  piliermi, ktorá 

bola pôvodne, mala taký segmentový oblúk, ale to bolo víceméne paráda. A takto ten most 

existoval až do roku 90.... 

Niekto: 

          Ako sa volal? 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

         Hovorím Sovietske či Československé armády, Červenej armády áno a potom v roku 90. či 

91-2. keď sa menili názvy , tak ľudia si želali, aby sa takto nevolal a vtedy sme mu dali názov 

Starý most, lebo aj tak ho mnoho ľudí stále volalo Starý most, lebo vtedy už sa staval Nový, už 

existoval Nový most. Čiže tento názov bol prijatý a bol normálne odhlasovaný v Staromestskom 

zastupiteľstve, ten názov je kodifikovaný a platný, zapísaný je o tom všeobecné záväzné 

rozhodnutie. Čiže tak ten most sa volal  a to, že ho vlastne teraz prestavali, oni ho vlastne 
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konštrukciu zmenili, ale pamiatkári trvali na tom, že piliere musia zostať zachované s výnimkou 

dvoch pilierov, ktoré zavadzali údajne Dunajskej doprave a preto tam dali miesto dvoch len jeden. 

Ten jeden je, čo je bližšie k Bratislavskému brehu, teda mestskému brehu je nový a pred tým od 

neho napravo a naľavo boli dva piliere a pamiatkári trvali na tom, aby aj výzor toho nového, 

konštrukcie toho nového, tej novej konštrukcie zodpovedal výzoru tej starej. Čiže tu nejde 

o postavenie nového mosta, tu ide o rekonštrukciu nejakého mosta, ktorý tu bol aj pred tým, preto 

ten názov Starý most netreba meniť.  

Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč: 

          Ďakujem pekne za vysvetlenie, takže Martin Gajdoš. 

Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš: 

          Ohľadne Starého mostu, tak už sme sa tu stretli s chaosom ohľadne mostu SNP, myslím si, 

že kopa Bratislavčanov s tým začalo mať problémy, čiže aj z tých štatistík vychádza momentálne 

i tak drvivá väčšina aby zostal názov ponechaný, čiže nemyslím, že toto je správna voľba. 

Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč: 

          Ďakujem, pán Kollár. 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

          Ak je to správna voľba, že má niesť pôvodný názov, tak to treba podporiť, ak by mal niesť 

nový názov, tak vieme mu dať aj ten nový názov.  

Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč: 

        Dobre, ďakujem, čiže tí ďalší sú už k inému bodu, dobre takže ukončujem diskusiu 

a poprosím Návrhovú komisiu o uznesenie. 

Návrhová komisia : 

          ( nie je rozumieť zo záznamu ) znenie uznesenia je miestne zastupiteľstvo Bratislava-Staré 

Mesto vyjadruje svoju vôľu ponechať názov Starého mosta vo forme Starý most.  

Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč: 

           Ďakujem, prosím prezentujte sa . 

/Prezentovanie/ 

Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč: 

          A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč: 

           Za hlasovalo 14, 100 %, čiže konštatujem, že hlasovanie bolo prijaté, ďakujem. 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 
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Zástupca starostu Ing. arch. Ľubomír Boháč: 

         Ešte čo? 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Zástupca starostu Ing. arch. Ľubomír Boháč: 

          Dobre, takže ďalší bod pani poslankyňa Oráčová. 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Zástupca starostu Ing. arch. Ľubomír Boháč: 

         Áno, pardon, pán Osuský. 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

         Ďakujem pekne, milý priatelia, dovolím si predložiť návrh na jednovetové uznesenie 

v súvislosti s tým, že sa blíži 10. marec, deň vlajky Tibetu. Chcel by som poprosiť, tak ako káže 

takmer už tradícia na tomto úrade, aby z jeho budovy zaviala 10.marca vlajka Tibetu. Návrh 

znenia uznesenia, ktoré predkladám hovorí: Mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto podporuje vyvesenie vlajky pre Tibet na budove mestského úradu mestskej časti ako 

akt solidarity. Ďakujem za prípadnú podporu. 

Niekto: 

         ( nie je rozumieť so záznamu) 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

         Miestneho pardon, EÚ hej... 

Starosta: 

         Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Tak končím diskusiu, končím diskusiu 

a poprosím Návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia : 

          Návrhová komisia dostala návrh pána kolegu Petra  Osuského, on to prečítal, prečítam to 

znova, mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podporuje vyvesenie vlajky 

pre Tibet na budove miestneho úradu mestskej časti ako akt solidarity. 

Starosta: 

          Takže nech sa páči, prosím hlasujte, pardon, najskôr sa prezentujte, uznášaniaschopní. 

Niekto: 

          Kde je Kollár? 

Starosta: 

         Odskočil si. 
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/Prezentovanie/ 

Starosta: 

          A prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

 Starosta: 

          Ďakujem pekne, konštatujem, že ste toto uznesenie schválili jednomyseľne 13 hlasmi. 

Poprosím ďalej v poradí je pani poslankyňa Nicholsonová, nech sa páči. 

Poslankyňa Lucia Nicholsonová :  

          Ďakujem pekne za slovo, ja mám dve veci ani k jednému nepredložím návrh uznesenia, len 

by som bola rada, bola by som rada, keby sme sa o tom začali rozprávať aspoň. Obrátili sa na mňa 

ľudia, je to rodina, ktorá sa stará o rodinu v, bezdomovcov, ktorí pred tým bývali v Starom Meste, 

ich dve deti chodia na Jeleniu na základnú školu a proste s nejakou hrou osudu stratili strechu nad 

hlavou, tá pani je v dezolátnom stave, ona je po ťažkom akože alkoholizme slepá, bezvládna, ten 

manžel sa o ňu stará, bývajú v nejakej maringotke aktuálne niekde teraz na záhradke bez 

elektriny, bez vody, bez plynu a prečo to hovorím, po prvé teda boli rezidenti Starého Mesta, tie 

deti chodia do základnej školy Jelenej teda do Starého Mesta a ten pán sem od 2005 chodí na náš 

úrad, ja mám všetky tie žiadosti a žiada o sociálny byt, robí tak dvakrát ročne, podpisuje dvakrát 

ročne žiadosť o pridelenie sociálneho bytu, ale my predsa žiaden sociálny byt nemáme, pokiaľ 

viem a ja by som teda chcela, aby to počuli teda aj úradníci, podľa mňa je dosť nefér, lebo on tým 

žije, že dostane ten byt a teraz sa situácia vyhrotila tak, že v dôsledku na to, v akom dezolátnom 

stave tá rodina žije, mu boli odobraté tie deti, pritom škola dala stanovisko, že sa o ne príkladne 

stará, každé ráno chodil električkou, vozil ich do tej školy a proste v rámci tých možností robili, 

čo sa, možno mne to príde naozaj taký krutý žart, že sem toho človeka dvakrát ročne necháme 

prísť, podpísať nanovo a posledná žiadosť je z 26.8.2015. Ten pán sa volá Viliam Vašek a že ho 

necháme proste podpisovať žiadosť o pridelenie sociálneho bytu, ktorý neexistuje a do dnešného 

dňa sa tu nenašiel nikto, kto by mu túto situáciu vysvetlil, inak on je veľmi príčetný on má všetky 

tie žiadosti v poriadku a má to proste v takej krabici a naozaj akože v tom dezolátnom stave 

v akom sú, on, on sa naozaj snaží, teda ten človek a príde mi ako veľmi krutý žart, že sa tu nevie 

nikto postaviť k nemu tak, že teda ako nechoďte sem, my nemáme sociálny byt a snažiť sa nájsť 

možnože nejaké náhradné, náhradné stanovisko. Ja som sa to dozvedela nedávno, takže to nebolo 

ani na sociálnej komisii, ale určite by som rada, rada riešila, takže to je jedná vec a potom mám 

ešte druhú, tak dobre. 

Starosta: 

          Pani poslankyňa Ležovičová, faktická. 
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Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

          Ďakujem, my isto nemôžeme riešiť, nie je to v našej kompetencií, existuje sociálna komisia 

na meste, kde máme dve sociálne ubytovne Fortuna a Kopčany, kde sú podmienky, že musia mať 

podané v mestských častiach a tak ďalej, oni jedine tieto možnosti majú, to je na 5 a na ďalších 5 

rokov, čiže na sociálne oddelenie do mesta nech sa prihlási a bohužiaľ, tým že prišiel vlastným 

pričinením o bývanie, nemá právo ani v meste, dostať nejaký v neexistujú sociálne byty, sú len 

sociálne ubytovne, ale nemôže dostať ani byt pre mladú rodinu, alebo preto, preto, lebo vlastným 

pričinením prišiel, ale existujú Kopčany a Fortuna, sociálne ubytovne, kde sa toto rieši.  

Starosta: 

        Poprosím pána prednostu, keby mohol sociálne oddelenie, alebo teda majetkové oddelenie 

zrejme inštruovať, aby mu, aby ho usmernili nech sa obráti na mesto, dobre? Ďakujem a ešte 

ďalšia, pani Nicholsonová. Áno, tak. 

Poslankyňa Lucia Nicholsonová :  

        Áno, veľmi pekne ďakujem ja som, ja som mu teda hovorila, že byt v žiadnom prípade, ale 

teda možno v ubytovni určite, len mi je ľúto, že 10 rokov teda sa snaží o niečo, čo nie je možné, 

nebol tu nikto kto by mu povedal, že je to možné, ale choďte na Magistrát. To je jedná vec, druhá 

vec je , ja by som naozaj chcela veľmi upozorniť, ja som tu akože v takom na jednej strane 

konflikte záujmu, na druhej strane, aspoň to mám každý deň pred očami a týka sa to odpadkov, 

ktoré sú na Poľskej ulici, tam sú pristavené kontajnery pre Poľskú, Karadžičovú a Záhradnícku 

30, čo je absurdné, lebo tí ľudia naozaj prechádzajú proste cez neviem koľko dvorov, aby sa 

dostali k tým kontajnerom, tam je absurdná situácia, ako my máme zozbierané viacerí ľudia 

fotografie z toho miesta, to si neviete predstaviť, ako to vyzerá, to je zahádzané odpadkami 

trávnatá plocha a tak, my sme žiadali na Starom Meste o možnosť státia, to nám bolo zamietnuté 

z toho dôvodu, že tam je zeleň a z tej zelene sa nemôže ukrajovať, ale momentálne za takého 

stavu, aký tam je, tam sa tak ukrajuje z tej zelene tými odpadkami a upozorňujem na to, že tade 

chodí veľmi veľa cudzincov, jednak Grékov na lekársku fakultu a jednak cudzincov, ktorí idú na 

autobusovú stanicu a vyzerá to tam, naozaj katastrofálne, mám aj, máme fotodokumentáciu 

k tomu a všetko, takže toto je tiež vec, ktorú proste ani nie že otváram, ale upozorňujem na ňu, že 

to je dlhodobá záležitosť, niekoľkých rokov a naozaj je to tam zo dňa na deň horšie. 

Starosta: 

        Tu na vysvetlenie, že mestská časť má platné všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 

neumožňuje zriaďovať kontajnerové stojiská na verejných priestranstvách a toto nie je jediný 

prípad, je takýchto žiadostí viacero, to znamená, že treba si potom k tomu sadnúť a prejsť, aké sú 

možnosti, čo sa s tým dá spraviť, pán poslanec Kollár. 

http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/osoba/13899/-/iframe
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Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

          Poprosím, poviem len sekundu, to nie je nový problém pani poslankyňa, ja to riešim s tými 

ľuďmi už druhý rok, ale chcem povedať, že na poslednej komisii, kde som bol prítomný, tak sme 

prijali také, lebo nebol som členom tejto komisie, potom som aj Vás informoval pán starosta, že 

by sme v súvislosti s predsedníctvom Bratislavy v Európskej únií to riešili nejakým spôsobom, 

zrušili to záväzné nariadenie, pretože tí cudzinci, keď budú chodiť po našich uliciach, to nie je len 

Poľská, to je celá Bratislava. Musíme to doriešiť. Nie je možné , aby sme boli obmedzovaní, 

napríklad, čo pani Nicholsonová hovorí, tma vôbec nie je tráva, vôbec tam nie je v tom parku 

tráva, ale že je to zeleň, lebo som tam bol s pracovníkmi, jednoducho to treba, treba doriešiť, treba 

zmeniť to všeobecné záväzné nariadenie a vytvoriť priestor, aby sme kultúrne mohli stojiská 

urobiť, dať tam brečtany, zeleň by tam bola, chodili by tam len ľudia, ktorí tam vynášajú 

odpadky, žiadny bezdomovci. Ďakujem. 

Starosta: 

         Pán Osuský., faktická. 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

        Ja vždy hovorím, že keď život ukáže, že niečo nefunguje dobre a to je takéto záväzné 

nariadenie, tak by nemalo platiť, to, čo platí krásne v nemčine (nie je rozumieť zo záznamu) je len 

vôl, ktorý pôjde takto hlavou do steny, až si ju rozbije, jednoducho viem si predstaviť, že nemôže 

vyhovieť občianke, ktorá si praje kontajnerové stojisko  na Sedlárskej, na Michálskej alebo pri 

kaffee Mayer, aby tam stáli veľké kontajnery, prostže nedá sa, treba to riešiť inak, ale na takomto 

mieste, tak ako na Priemyseľnej, alebo na Trenčianskej sú pred každým blokom sú krásne 

obstavané, z okolí sú zakryté zeleňou, s kríkmi, kontajnerové stojiská, to je rozumné aj my máme 

úmysel, kde by sa pomohlo presne tomu, že síce my (nie je rozumieť zo záznamu) mať nemôžme, 

ale smetia tam môžeme mať skládku. Takže zrušiť takéto ortodoxné VZN a so zdravým rozumom 

posúdiť, kde sa toto, máme iste úradné štruktúry, aj stavebný dohľad alebo bársčo, ktorý môže 

povedať, tu sa ten plôtik dá povoliť, ale prvý krok je, že musíme zrušiť brutálne obmedzujúce 

VZN. 

Starosta: 

         Pani poslankyňa Párnická. 

Poslankyňa Soňa Párnická: 

         No ja si myslím teda, že ten problém je taký širší a myslím si, že sú prípady teda, keď ľudia 

nechcú mať vo svojom dvore tie kontajnery, tak ich dávajú na ulicu, čo sme mali, alebo nejako 

v podbrání, takže je asi vždy lepšie, keď majú pod oknami zeleň ako nejaké kontajnerové 
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stanovisko a zase si myslím, že keby sa toto začalo robiť veľmi všeobecne a začali sa vytvárať na 

verejnej zeleni kontajnerové stanoviská, tak myslím si, že to by nebolo dobré riešenie. 

Starosta: 

         Ďakujem pekne, pán poslanec, pán poslanec Gajdoš, faktická. 

Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš: 

          Toto je taká pálčivá téma, už sme ju preberali aj na komisií, chápem tento prípad, určite, 

určite ho treba nejako riešiť, v každom prípade takýchto miest je mnoho po Bratislave a určite by 

si tento problém zaslúžil aj viacej pozornosti aby sme ho postupne začali nejakým spôsobom 

systémovo riešiť, že kde je to možné, kde to nie je možné, alebo kde respektíve je to možné 

a akým spôsobom. Sú alternatívy, ktoré sú nadzemné, sú  alternatívy, ktoré sú podzemné, čiže je 

to naozaj ale trošku komplikovanejšie ako to na prvý pohľad vyzerá, ale určite to stojí za to aby sa 

naozaj mestská časť začala tomuto tak vážnejšie pomaličky venovať, no. 

Starosta: 

        Ďakujem, pán poslanec Boháč, faktická k tomuto. 

Vicestarosta Ing.arch. Ľubomír Boháč: 

        Tak tiež nič nové nepoviem, že nedá sa to robiť, síce to robíme trošku, keď sme hovorili 

o zónacií, tak každým všetkým rovnako a teraz sami vidíme, že to všetkým rovnako sa nedá, lebo 

proste pešia zóna má troška iné, povedzme tento prípad Poľskej je zas iný a tak ďalej, čiže 

budeme musieť vytvoriť naozaj nejaké pravidlá, vylúčiť niečo, že pamiatková zóna  nie, to nie 

a teraz proste matematiku nejakú, lebo máme aj predvčerom, celkom dobre začínajú reagovať 

ľudia na to, sme začali odteraz a vymysleli sme jednoduché pravidlo 50 na 50, 50% uličného 

profilu môžu byť terasy, 25 jedna 25 druhá, všetci majú 2,5 metra, 2,5 metra na tej ulici, na druhej 

3,10 ; 3,10 a sú spokojní, hej, ako ťažko sa voči tomu argumentuje, čiže to som povedal ako 

príklad, že obdobné pravidlo budeme musieť vymyslieť aj v týchto prípadoch, aby sme to mali 

v poriadku, aby sme nestavali jedným proti druhým a zas naopak. Dobre, tak budeme sa tomu 

zaoberať. Ďakujem. 

Starosta: 

        Ďakujem pekne, ešte niekto k tomuto? Takže komisia územného plánu a životného 

prostredia sa bude tomu venovať, ďakujem, pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči.  

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

        Ďakujem, ja chcem poďakovať za tento materiál, čo sme dostali, lebo raz vidieť je lepšie ako 

stokrát čítať, konečne si to viem predstaviť, konečne viem, kde to je, je to veľmi pekne 

spracované aj s cenou, aj ako to vyzeralo aj ako to vyzerá. Fakt, ja to ohodnotím, lebo mne to pred 

tým nič nehovorilo, ani som to nikde nečítala, doporučujem pozrieť si ten materiál, prelistovať si 
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ho, to je toto a ďakujem veľmi pekne a ešte chcem poprosiť, vždy keď idem okolo, vždy keď 

idem okolo Carltonu, okolo hodín, ktoré boli s veľkou pompou odhalené a už rok nejdú, mýlia 

všetkých turistov, je to výsmech. Prosím vás, keď ich dotyční, čo sú tam napísaní, aby sa im 

ďakovalo do smrti, neopravia za rok, tak dáme tie hodiny preč, hoci sú tam pekné, hoci sú dobré , 

ale je to výsmech, lebo niekto mi už povedal, veď oni sa kazia, oni sa síce stále nekazia, oni sú 

stále pokazené, takže ja by som poprosila pána starostu, aby vyriešil hodiny. 

Starosta: 

         Vysvetlím, už to riešime, už sme to vyriešili, patria komunitnej nadácií Bratislava, ktorú 

sme vyzvali, aby zabezpečila ich opravu, urobili to, išli asi 3 dni a znova nejdú. Takže teraz sme 

ich opäť vyzvali a sme ich aj ponúkli im, že ak chcú, nech darujú tieto hodiny mestskej časti 

a mestská časť sa o to bude starať. Takže komunikujeme, komunikujeme s nimi a rieši sa to.  

        Pán poslanec Holčík má faktickú poznámku k tomuto. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) že mám 4, ale ja ju mám k tomuto bodu. 

Starosta: 

        Ja viem, prvú. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

         K tým hodinám by som chcel povedať, že to vtedy prišli páni, ktorí pôvodne emigrovali, 

vrátili sa do Bratislavy a dôvod prečo tie hodiny tam majú byť, lebo na tomto  mieste, pod tými 

hodinami sme sa schádzali, keď tam bolo korzo, ibaže to boli celkom inakšie hodiny, môžem dať 

fotografiu tie boli z 30.rokov a boli také hranaté, tieto hodiny nikto nepotrebuje, dnes každý má 

hodiny, ktoré má buď na mobile alebo na ruke, ja som v živote teda na ruke nemal, ale tieto 

hodiny naozaj a keď stoja nikomu nechýbajú. A preto darovať ich, to je ďalší, ďalšia vec, ktorú by 

si mestská časť brala na seba.  

Starosta: 

         Ďakujem, pani Ležovičová.  

Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová: 

        ( nie je rozumieť zo záznamu) fakt sme si na ne zvykli za ten čas, čo tam sú. Ja na ne presne  

pozerám, ako neskoro idem na komisiu alebo na zastupiteľstvo a sledujem si čas, koľko mi to trvá 

z roboty tam, čiže tie hodiny, áno, tie hodiny naozaj ľudia sledujú a sú tam, naozaj myslím si, že 

horšie veci sme prebrali do starostlivosti ako fungovanie jedných hodín, už keď stoja, čiže ja sa 

prihováram za to, aby keď sú tam, fungovali. Ďakujem. 

Starosta: 

       Riešime to, pán poslanec Osuský. 
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Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

       ( nie je rozumieť zo záznamu) či tie naše červené čísla naozaj vyzerajú tak preto, lebo to je 

každé úplne iný bod, tak je to počítanie teraz neférové, chcem len oponovať priateľovi Štefanovi, 

vieš Štefan to je tak, ja tiež nemám hodinky a takmer v živote som žiadne nenosil a to už mám 62 

rokov, pravda, teraz mám hodinky v mobile, ale celé svoje detstvo, keď som ešte nemal hodinky 

som vedel, že sú hodinky na Milosrdných a tam, a tam, a tam, a proste môj život bol lemovaný 

výskytom hodín po meste, musím povedať, že možno je to staromilstvo, ale aj tieto hodiny, tá 

hranatá kocka, o ktorej si hovoril, bola súčasťou života Bratislavy a zhodou okolností je toto také 

námestie, že ak nedovidíš na vežu Dómu, tak si vo veľkej zóne, kde pritom nie sú žiadne hodiny, 

teda ani digitálny ukazovateľ tam nie je, ani nič tam nie je a jednoducho nie je nič zlé na tom, že 

sú funkčné hodiny, jedna  z mojich drobných výčitiek na bratov starších vo viere katolíkov je to, 

že sa za dobré dlhé roky nezmohli na opravu hodín na Milosrdných, ktoré najprv zostrieľali 

okupanti Sovietsky a potom chvíľku išli a teraz už roky nejdú. Tak musím v tomto zmysle 

povedať, že vďaka Bohu za každé funkčné hodiny, ak hovorím o Berlínskom múre, že je dobré 

aby sme ho mali, tak je dobré ak starosta prevezme tie hodiny a budeme sa o ne ako Staromestskú 

súčasť starať.  

Starosta: 

        Ďakujem, pán poslanec Kollár, faktická poznámka. 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

       Ak nostalgia, tak pre všetkých, pán Osuský, Vy si pamätáte hodiny pred Metropolkou?  

Všetci, všetci si ich pamätajú a všetci sme sa podľa nich riadili, prosím? 

Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.: 

       ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

       No vidíte však tam v okolí, takže prihováram sa, urobme nostalgiu aj pre Metropolku, tiež to 

nič nestojí, to bolo na zastávke presne na zastávke. 

Starosta: 

        Ďakujem, pán poslanec Kollár, máte teraz diskusný príspevok.  

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

        No už ani nemám diskusný, ja som Vás len chcel veľmi pekne poprosiť, ale pravdepodobne 

už čas nebude na to, aby sme dali tú informáciu v bode rôznom o našom predsedovaní alebo 

spoluúčasti pri zabezpečovaní poriadku a ďalších vecí. Chcel by som veľmi pekne poprosiť, nič 

sa ešte nestalo, máme v marci zastupiteľstvo?  
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Starosta: 

       Máme. 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

       Že by takáto písomná informácia bola, aby sme si mohli v komisiách tieto veci podiskutovať, 

napríklad, že veľa tých peňazí by sa mohlo dať aj pre Staromestskú, z hľadiska vybavenia, aby sa 

len tak nehodili do vzduchu, ale aby slúžili aj do budúcna. Buďte tak láskavý, spravte takú malú 

informáciu, ktorá už aj prebehla vlastne v komisii životného prostredia a preto ja som navrhoval, 

že by bolo dobré v rámci aj tých stojísk doriešiť, aby sme dôstojne, dôstojne uvítali náš vstup ako 

európskej ako krajiny do predsedníctva Európskej únie a rôzne kultúrne podujatia, ja mám určité 

námety v tomto smere, ktoré by zviditeľnili Bratislavu, históriu a významných ľudí, ktorí sú 

známi po celom svete, len my na nich nejak zabúdame. Ďakujem.  

Starosta: 

         Ďakujem pekne, ja len v slušnosti, aby ste boli informovaní, tí, ktorí tu ostali, tak asi viete 

vláda, Mesto žiadalo, Magistrát žiadal o nejaké peniaze komunikoval s vládou, nekomunikoval 

však s mestskou časťou Magistrát a vo vlastnej línií si vlastne vybavovali nejaké peniaze 

v súvislosti s predsedníctvom, keďže pán primátor nereagoval na moje výzvy, tak som si dovolil 

obrátiť sa priamo na vládu, si ma najskôr podávali z jedného ministerstva na druhé, nakoniec to 

skončilo na Ministerstve financií, dali sme dohromady taký, taký projekt, je tam zahrnuté viacero 

vecí, ktoré sú, je tam vybudovanie pešej zóny a predláždenie Židovskej ulice, lebo predsedníctvo 

sa bude odohrávať na hrade a v Redute, to znamená, Židovská je v tom území medzitým, to je 

jedna vec, ďalšia vec je tam návrh na úpravu zelene na Paláckeho ulici v bezprostrednej blízkosti 

Reduty, potom výsadba kvetinových záhonov, nových založenie aj vybudovanie zavlahového 

systému na Rázusovom nábreží, je tam vytvorenie bezplatnej wifi zóny v na území historického 

jadra a nábrežia, je tam vybudovanie nových verejných toaliet na Hviezdoslavovom námestí a na 

nábreží, potom je tam, ešte nejaké ďalšie veci, teraz si nespomeniem v tejto rýchlosti, takže sú to 

veci, ktoré boli schválené uznesením vlády tam je to vlastne v prílohe uvedené, aj keď niektoré 

veci sú tam nepresné, ale samozrejme takúto informáciu poskytneme, vláda rozhodla, že tento 

milión Eur, ktoré vyčlenila pôjde ako dar spoločnosti TRANSPETROL, my teraz čakáme vlastne 

na návrh zmluvy, ktorý by mal, ktorý by mal vlastne pripraviť TRANSPETROL, takže ako náhle 

budeme mať tieto veci pripravené, zazmluvnené a už to bude na účte, tak samozrejme, len 

dovtedy stále je to, pokiaľ to nemáte na účte, tak to nemáte vôbec. Takže uvidíme, pripravíme 

takúto informáciu na marcové zastupiteľstvo mestskej časti, miestneho zastupiteľstva.  

         Pán poslanec Holčík, faktická k tomuto? Áno. 

 



 178 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

        Viem, že sa to už nedá do tohto projektu zakomponovať, ale možno by Staré Mesto ako 

mestská časť vyzvať majiteľa tých kandelábrov, čo sú na ulici pri Redute,  pozdĺž Reduty pri 

električkovej trati... 

Starosta: 

        To má magistrát. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík: 

        Áno Magistrát, ale takto, že vtedy keď sa tie kandelábre dávali, tak Staré Mesto zariadilo, 

aby boli tie stĺpy obložené takými falošnými kvázi štýlovými obloženiami a tie sú dole úplne 

hrdzavé, čiže len ich odstrániť odtiaľ, oveľa, tie stĺpy budú oveľa lepšie bez toho nalepeného, bez 

tej kulisy, čo je na nich a tá je dole úplne zhrdzavená, tam vypadávajú kusy hrdze. 

Starosta: 

         Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, faktická. 

Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA: 

         ( nie je rozumieť zo záznamu) 

Starosta: 

         Aha ďakujem, takže to je len k tomuto, pani Párnická, nech sa páči, v bode rôzne. 

Poslankyňa Soňa Párnická: 

         Viem, že 28.januára prebehla kolaudácie škôlky Heyduková, dnes teda uplynul nejaký 

týždeň, chcela by som sa opýtať, že aký je stav s tou škôlkou a či je vôbec záujem tých detí, teda 

rodičov z Beskydskej, aby prešli do tej škôlky Heyduková. 

Starosta: 

       Ďakujem, kolaudácia sa nám podarila, boli tam nejaké nedostatky vyčítané, tie odstraňujeme 

samozrejme teraz vyprší tá lehota tuším 30 dňová , takže 15+15 koncom februára by sme mali 

mať platné kolaudačné rozhodnutie, pani vedúca školského oddelenia ma informovala, že zo 

strany rodičov nastal posun v názore, že už netrvajú na tom presťahovaní, takže ako náhle to bude 

aktuálne niekedy koncom februára začiatkom marca by sme sa chceli s nimi stretnúť na 

Beskydskej na tej materskej škole a teda vypočuť si ich názor, či teda trvajú na tom, my sme 

pripravení ich presťahovať, to znamená, že ak to bude vyžadovať situácia, tak ich presťahujeme, 

oni momentálne nevyužívajú ten dvor, ale chodia na Račianske mýto, do toho parku, takže sú aj 

na čerstvom vzduchu, takže uvidíme aký bude ten postup, obávam sa trošku jednej veci, ak by 

sme ich presťahovali a materská škôlka na Beskydskej by ostala prázdna, tak by nám asi začala 

chátrať a to zase vidím ako negatívum toho celého, neviem akoby sme, teraz sme tam menili 

kotol, lebo ten bol v havarijnom stave, to znamená, že je tam zabezpečené vykurovanie novým, 
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novým kotlom, uvidím, budeme viac vedieť po tom stretnutí s rodičmi. Takže takáto je situácia 

zatiaľ.  

         Pani poslankyňa Oráčová. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

        Ďakujem, ja len chcem poprosiť ohľadom Búdkovej cesty, tam prebieha tá výstavba na 

Majakovského ulici, občania sa mi často sťažujú, že je zašpinená celá cesta, pokiaľ viem, je 

povinnosťou stavebníka udržiavať komunikácie v dobrom stave, čiže chcela by som poprosiť 

o prísnejšie kontroly a naozaj o postih tohto stavebníka , lebo nie je to prvýkrát. 

Starosta: 

       Ďakujem pekne, stavebný úrad tam koná, opakovane ich, aj sme posielali teraz vlastne 

upozornenie ako majú zabezpečiť tú stavbu aby nedochádzalo k tomuto, Búdková patrí 

Magistrátu, ten sa zatiaľ nesťažoval, ale aj Majakovského je tým samozrejme zasiahnutá, ktorá je 

naša komunikácia , pokiaľ, pokiaľ, takže konáme v tomto ako určite my teraz pre vašu informáciu 

sme akurát poverili pani vedúcu, aby  našla spolu s vedením úradu spôsob ako zabezpečovať 

štátny stavebný dohľad aj cez víkendy to súvisí, odbočím ( nie je rozumieť zo záznamu) so 

znečisťovaním ale aj s tou stavebnou činnosťou cez víkendy , keď v podstate pracovníci úradu 

majú  voľno, takže chceme to vyriešiť tak, aby bol k dispozícií jeden pracovník, jeden prejavil 

záujem, že by aj cez víkendy zabezpečoval štátny stavebný dohľad aj kvôli hluku aj na tých 

stavbách, aby jednoducho mali sme tú kontrolu zabezpečenú aj cez víkendy. Takže hľadáme aj 

takéto riešenie ako toto zabezpečiť. Áno ešte jednu. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

           A ešte jedno mám, ozvala sa mi pani z Dunajskej ulice, vo dvore Dunajská 58,60 prebieha 

výstavba nejakého domu, sú na to opakované sťažnosti nielen kvôli hluku ale aj kvôli podozreniu, 

že začali stavať vlastne až po stratení platnosti stavebného povolenia, ja by som si dovolila 

požiadať aj o termín stretnutia pre túto pani a zároveň aj s pani Kullmanovou. 

Starosta: 

         Ja som požiadal pani Kullmanovú, aby preverila, aby si to vlastne celé naštudovala a zistila 

aké podklady, že či sa zakladá táto informácia na pravde, že akým spôsobom bolo 

zdokumentované ten začiatok výstavby. Čo sa týka ja napríklad toho iného prípadu, ktorý je na 

Drotárskej, tam tiež vlastne riešime, len toto všetko trvá procesne trošku dlhšie, že keď, aby 

preukázal stavebník, že kedy začal oficiálne tú výstavbu, to musí byť v nejakom stavebnom 

denníku, lebo tiež začali stavať podľa všetkého až potom, ako im stratilo platnosť  stavebné 

povolenie,  takže riešime tieto veci, žiaľ tam sme obmedzený zákonom, zákon jasne hovorí, čo 

môže stavebný úrad ako prenesený výkon štátnej správy môže robiť a čo nemôže, takže vo veľa 
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veciach naozaj je to dosť komplikované, ja to hovorím stále, je to taká moja skúsenosť z tohto 

roku a prvého vo funkcii a tu myslím, že je zrejmé, veľmi ťažko sa zákonnými prostriedkami 

bojuje s nezákonnosťou, ten, ten, ktorý porušil zákon je vo výhode, že on jednoducho poruší 

zákon a urobí si čo chce a my aby sme to odstránili ten stav, na to máme naozaj len zákonné 

možnosti a musíme len v súlade so zákonom konať, nemôžeme rovnako ako on, porušovať zákon. 

Takže tak, takže pokiaľ už v bode rôzne nemáte nejakú ďalší návrh, tak dovolím si ukončiť 

diskusiu a poďme k bodu číslo 25. 

Niekto: 

     ( Nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

     Nie, bod rôzne, to je bod číslo 25 to je informácia o interpelácií poslancov miestneho 

zastupiteľstva, takže nech sa páči, otváram diskusiu, interpelácia, pokiaľ nie sú diskusné 

príspevky, tak poprosím vás, tak skúsme prijať uznesenie, ktoré , k tomu, nech sa páči, pardon 

pani Párnická sa hlási. 

Niekto: 

     ( Nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

     Aha nie, takže poprosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia, návrh uznesenia k bodu číslo 

25, návrhová komisia. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.: 

     Nedostali sme žiadny návrh na zmenu uznesenia, preto prosím hlasujme o materiály, tak ako 

ho máme predložený. 

Starosta: 

       Takže beriete na vedomie, nech sa páči, prosím, prezentujte sa. 

/Prezentovanie/ 

Starosta: 

         A hlasujte prosím.  

/Hlasovanie/ 

Starosta: 

     Ďakujem pekne, konštatujem, že ste zobrali jednomyseľne tento materiál, informáciu na 

vedomie a teraz čisto interpelácie bod číslo 26, poprosím interpelácie písomne, mailom, alebo 

osobne. Ešte kto nemal ešte fánky a šodó, máme ešte, nemáme?  

Niekto: 

     ( Nie je rozumieť so záznamu) 
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Starosta: 

    Šodó ešte máme, biele víno, celé vajce, krištáľový cukor, dnes je posledný deň, keď si môžeme 

dopriať a potom budeme sa, budeme držať diétu.  

Niekto: 

     ( Nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

      Prosím? 

Niekto: 

     ( Nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

    To je víno, áno, víno, vajce a cukor. 

Niekto: 

     ( Nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

    Víno, žĺtko, cukor. 

Niekto: 

     ( Nie je rozumieť so záznamu) 

Starosta: 

    Takže ďakujem pekne a tu som hovoril o 19.00 hodine , budem rád ak si nájdete čas, ak nie, tak 

nabudúce, dnes máme vlastne poslednú fašiangovú nejakú príležitosť si posedieť neformálne, bez 

kamier a mikrofónov a porozprávať sa, takže na neformálne stretnutie v Zichyho paláci, nech sa 

páči o 19.00, ďakujem pekne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	15.MZ 09.02. 2016a
	15.MZ 09.02. 2016
	Predsedajúci Mgr. Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:
	Poslanec Ing. Kollár, MHA:
	Dobrý deň prajem, vážení kolegovia, dovoľte aby som na úvod tak zľahka poprial všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže na miesta poslaneckých lavíc zákonodarného zboru, aby túto súťaž aktívne zvládli a úprimne im chcem už vopred zablahoželať k ...
	Chcel by som k programu ešte povedať, že na niektorých z komisií, kde bol prítomný aj pán starosta, som navrhol, aby podľa vzoru komisie pre životné prostredie bola predložená informácia o pripravenosti mestskej časti Staré Mesto na zvládnut...
	Starosta:
	Prepáčte pán poslanec, to čítate z akého materiálu?
	Poslanec Ing. Kollár, MHA
	Číslo 20,  15 bod 12. To sú, to sú veci, ktoré hovoria o tom, že...
	Starosta:
	To je správa o výsledku kontroly verejných obstarávaní...
	Poslanec Ing. Kollár, MHA
	Áno, však to som sa...
	Niekto:
	Poslanec Ing. Kollár, MHA
	Ale veď to práve dávam v bode rôznom, aby ste informovali o tom...
	Starosta:
	Bude, samozrejme bude v rôznom budem informovať, ale takéto žiadne verejné obstarávania a nič sme žiadnu štúdiu sme neobjednávali, ani nebola vypracovaná. To sa teda  môžeme spýtať pána hlavného kontrolóra, aby povedal, on jednoducho kontrolo...
	Niekto:
	Starosta:
	Jasné, zľahučka, áno.
	Niekto:
	Starosta:
	Jasné, dobre, ďakujem pekne, samozrejme v bode rôzne bude aj táto informácia, verím tomu, že aj vy budete mať návrhy v bode rôzne, to by som nechal otvorené na záver rokovania, pokiaľ nie sú nejaké návrhy na doplnenie a zmenu programu, tak dov...
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že (nie je rozumieť zo záznamu) som povedať, ospravedlňujem, hlasujte nech sa  páči, prosím vás, teraz hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Takže za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal a 2 nehlasovali, konštatujem, že program bol schválený.
	Teraz pristúpme k formálnym záležitostiam rokovania, členmi predsedníctva  sú zástupcovia starostu pán vicestarosta Boháč a pani vicestarostka Španková. Za návrhovú komisiu odporúčam pána poslanca Straku, pána poslanca Holčíka a pani poslankyňu ...
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A teraz hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže konštatujem, že boli, návrhová komisia bola zvolená, 18 za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti a všetci hlasovali. Za overovať za overovateľov komisie, pardon zápisnice odporúčam poslancov pána poslanca Kollára a pána posl...
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu) však ale ani mne to nebralo.
	Starosta:
	Nie?
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Takže, takže skúsime to teda zrušiť toto hlasovanie a zopakovať?
	Niekto:
	Áno
	Starosta:
	Takže poprosím, zopakujme hlasovanie, ruším toto hlasovanie.
	Zástupkyňa starostu Ing. Jana Španková:
	Kvôli skúške, kvôli skúške.
	Starosta:
	Kvôli, kvôli skúške, aby či to proste funguje, aby sme si to proste overili, dobre? Takže poprosím, ruším toto hlasovanie ako zmätočné a poprosím nové hlasovanie, nech sa páči prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	Ďakujem a hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Martin, hlasujte.
	Zástupkyňa starostu Ing. Jana Španková:
	Hlasujeme.
	Starosta:
	Tak, dobre. Ďakujem pekne. 17 hlasov za, konštatujem, že overovateľ, overovatelia zápisnice boli schválení. Ďakujem pekne, poprosím návrhovú komisiu, aby zaujala miesto po našej pravici, vítam ďalších poslancov a pani poslankyne, ktorí prišli, d...
	Takže poprosím všetkých poslancov, aby dopĺňanie uznesenia alebo návrhy na ich zmenu robili výlučne písomnou formou, poprosím, ďakujem pekne a teraz pristúpime k prerokovaniu jednotlivých bodov programu. Ako bod číslo 1 je tu návrh všeobecne záv...
	RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho:
	Ďakujem za slovo pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v krátkosti mi dovoľte uviesť nasledujúci materiál návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušenie všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní prepravnej služby, v kon...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, ja len skonštatujem, že vlastne v procese vyhodnotenia pripomienkového konania nebola žiadna pripomienka vznesená k tomuto návrhu a stanovisko miestnej rady je odporúča prerokovať miestnemu zastupiteľstvu. Otváram diskusiu, nech ...
	Ďakujem pekne, konštatujem, že nikto sa neprihlásil, takže diskusiu končím a poprosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia k bodu číslo 1.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. :
	Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto číslo 1/2016, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mest...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme, najskôr sa prezentujte
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že zahlasovalo (nie je rozumieť zo záznamu)  poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal, takže návrh tohto VZN bol schválený.
	Ďakujem pekne a poďme k bodu číslo 2, je to návrh na zámenu na poskytovanie finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Tento zámer má vlastne kompenzovať tú službu, ktorá bola v rozpore so zákonom posky...
	RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho:
	Ďakujem za slovo pán starosta,  pán starosta už viac menej povedal pointu tohto materiálu, vzhľadom k tomu, že sme zrušili, alebo teda sa zrušila tátok možnosť pre občanov rozvozu obyvateľov k lekárom do zdravotníckych zariadení, mestská časť m...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, otváram diskusiu, nech sa páči, k bodu tomuto návrhu, zámeru. Pán poslanec Muránsky, nech sa páči.
	Poslanec Viktor Muránsky:
	Ja mám k tomu len jednu malú výhradu a to, že výber poskytovateľa by nemal prebiehať prieskumom trhu, ale verejnou súťažou, aby sa mohli zabezpe teda zapojiť viaceré subjekty a aby to bolo úplne transparentné. To je len malý technický (nie je r...
	Starosta:
	Tak, možno na vysvetlenie, že ten prieskum trhu, to je jedna z foriem verejného obstarávania s tým, že ako bolo povedané vlastne na miestnej rade a myslím, že aj na komisii to hovoril pán vedúci, že je vytypovaných asi 20 spoločností, ktoré budú...
	RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho:
	Ja k tomu môžem, ten výber samozrejme sú tri možnosti, buď to bude ako sme my dali ten návrh, že prieskum trhu, potom môže byť teda súťaž a môže byť aj ako pán Muránsky tiež navrhoval, že vlastne slobodný výber obyvateľa, to je tiež ďalšia možno...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, nech sa páči.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne pán starosta, Mário Ležovič nám na komisii vysvetlil aj dá sa povedať ekonomickú stránku tej veci, že to bude znamenať zrušenie tejto zmluvy, alebo tohto uznesenia, ekonomickú (nie je rozumieť zo záznamu), ja sa len pýtam, to je mi...
	Starosta:
	Pán vedúci.
	RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho:
	Ďakujem, čo sa týka nákladov na tú službu, ja som aj hovorila aj na komisii sociálnej, tak jedná sa o zefektívnenie danej služby, to, pokiaľ mám informácie, auto by sa malo predať a čo sa týka zamestnanca, ktorý poskytoval, to skôr vám bude ved...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár faktická poznámka
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Ja predkladám do pľacu návrh, viem, že nebude podporený, ale poviem ho. Najideálnejšie riešenie a najúspornejšie by bolo to, keby mali občania možnosť využívať samostatne služby taxíkov, s tým, že by sa vypracovali smernice, akoby sa im tieto s...
	Starosta:
	Ale o tom je ten návrh.
	RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho:
	O tom je ten návrh, to je, vy si môžete, teraz sa o tom bavíme, to je ten návrh, že takouto formou, to je možnosť, to je tá ďalšia možnosť, ktorú si môžete zvoliť.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Keď som to ja povedal, tak sa to nepríjme.
	Starosta:
	Nie, nie, nie...
	RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho:
	Ale prečo, my...
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu )
	Starosta:
	Pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ďakujem pekne, všetky tieto tri návrhy sú fajn, najrýchlejší by bol ten, že by si každý vyberal svoje ( nie je rozumieť zo záznamu), z toho by sa vybrali zásady a v apríli to môžeme spustiť, po zastupiteľstve, koncom marca alebo v apríli. Ja sa...
	Starosta:
	Pán vedúci, nech sa páči.
	RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho:
	Ďakujem, ja mám taký zoznam, vlastne z oddelenia verejného obstarávania, kde máme vlastne vybraných, tých ktorí majú registrovanú tú taxislužbu, samozrejme, že kebyže to robíme tou ponukou, tak samozrejme, takéto spoločnosti by sme vynechali, ta...
	Starosta:
	Cez ten elektronický kontraktačný systém, cez to EKS trhovisko to trvá nejako, nejak dva týždne hej, to znamená, je tam nejaká karanténa, ten proces celý asi dá sa spraviť za dva týždne. Pán poslanec Dostál, nech sa páči.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Ďakujem, no ja som sa chcel spýtať hlavne, že v čom je problém s tým voľným výberom samotným klientom, alebo zákazníkom, keď ten príspevok, ktorý mi tam budeme dávať, ak tomu dobre rozumiem, bude fixný, tak, aj by to rozšírilo ten výber, lebo k...
	Starosta:
	Pán poslanec Kollár, faktická poznámka na pána Dostála.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	(nie je rozumieť zo záznamu) zastupiteľstvo a dávam návrh aby bol voľný výber...
	Starosta:
	Pardon, vo faktickej poznámke nemôžete dávať návrh, sa musíte prihlásiť, poprosím pána Ležoviča, aby...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Moment, tak sa prihlásim, dobre?
	Starosta:
	Áno, ale najskôr bude reagovať pán poslanec Ležovič na pána poslanca Dostála, nech sa páči.
	RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho:
	My sme preto uvažovali, alebo preto bol iba taký návrh, že vybrať nejakú jednu konkrétnu, lebo sme uvažovali nad tým, že by sa dokázala stlačiť ešte nejaká cena, tej jazdy, my sme vychádzali z ceny, ktorá, z jednej taxislužby, ktorá má stanovenú...
	Starosta:
	Áno, je pravda, že ten vlastne ten...
	RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho:
	Ale pôvodný výber je lepší samozrejme.
	Starosta:
	Ten príspevok mestskej časti je fixný, to znamená, že ten by sa nemenil, ale ide vlastne o tú zložku tej ceny, ktorú platí samotný ten staromešťan, občan.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ako možno to je v poriadku, ale ide o to, že tu bola snaha, že pri väčšom objeme je možné tú cenu znížiť, samozrejme najjednoduchšie je to, nechať tú voľbu na nich, myslím si že,  že jednak aj na základe vlastných skúsenosti si môžu vybrať, vyb...
	Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko:
	Ďakujem pekne, nemyslím si, že je šťastné teraz sa o tom tak dopodrobna zaoberať, pretože vidíme, že je tu množstvo návrhov, tiež tá taxislužba, už tam sú, tam je niekoľko by som povedal návrhov, k,  z ktorých by sa mohlo vyberať, preto si mysl...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Černá, nech sa páči faktická poznámka.
	Poslankyňa RNDr. Marta Černá:
	Ďakujem za slovo, mám bohaté skúsenosti s taxíkmi, pretože nimi chodím a moja jediná podmienka je že, neberiem honoráre, ale musia ma dopraviť a odpraviť domov, upozorňujem na jednu vec, ktorá sa nás môže nemilo dotknúť a to je, že keď vás vezi...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Ležovičová faktická poznámka.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ďakujem, prosím vás kolegovia, mne to je jedno, ktorú z tých troch foriem vyberieme, ale jednu vyberme, nech sa to môže začať, kritéria rozpracovávať, my tu neurčujeme kritéria, kritéria dopracuje sociálna komisia a môžem vám povedať, že dobre ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Je to zaujímavé, čo pani Černá hovorí a pri tom je to úplne jednoduché z hľadiska kontroly, keď moja mama býva na Justičnej a dá sa odviezť na Antolskú , tak žiaden taxikár jej nemôže napísať 40km, ale približne 3 alebo 3,5. A výhoda taxíka je t...
	Starosta:
	Nedali ste ešte.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Prosím?
	Starosta:
	Ešte ste nedali.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Už som ho poslal, písomne.
	Starosta:
	Dobre. Pán poslanec Dostál faktická, nech sa páči.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	No, my tu vlastne musíme nejako rozhodnúť, lebo nemôžme iba povedať, že berieme na vedomie, my schvaľujeme ten zámer a prvý bod toho zámeru hovorí, že miestny úrad vyberie na základe prieskumu trhu odborne spôsobilého dopravcu, čiže ak schválim...
	Starosta:
	Jasné, ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Holčík faktická poznámka.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Ďakujem pekne, pán kolega Dostál teraz povedal , to čo som sa chcel prihlásiť, že tá suma bude fixná, čiže vôbec nie je dôležité, koľko kilometrov bude napísané, ale okrem toho mi je jedna záhada, ak je niekto taký imobilný, že musí ísť k dokto...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, diskusný príspevok.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Pani kolegovia, mohli by sme postúpiť o krok ďalej, pretože som návrh, návrh uznesenia, otestujem vás, ktorý znie, že by to bol voľný výklad.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Prečo by som vás urážal?
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)  otestujem si vás.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	No však vy nikdy neschvaľujete, tak uvidím, prečo by som to nemohol ľahučko predložiť. Je to tam, samozrejme ide o to, aby bol voľný výber, na základe stanovených kritérií, tých občanov, pre využívanie tejto služby. Toto je môj návrh uznesenia.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Dobre, poprosím pán poslanec čitateľne a písomne, pán poslanec Domorák faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Miloš Domorák:
	Ďakujem pekne, ja len chcem povedať kolegovi Kollárovi, nech si pozrie podrobne, normálne materiál do zastupiteľstva, keby si ho naštudoval, tak tu takto s prepáčením nešaškuje. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem, pán poslanec Holčík faktická poznámka.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Ja som ju už povedal.
	Starosta:
	Aha, ďakujem pekne. Takže, ak nie sú ďalšie diskusné príspevky, pani poslankyňa, tak teraz neviem kto... asi faktická na koho? No nie, na toho posledného, to bol pán poslanec Kollár, na pána Kollára, nech sa páči.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ja chcem poprosiť, kolegov poslancov, poslankyne v rámci Návrhovej komisie a hlavne pána Kollára, keby ste mohli predkladať Vaše návrhy uznesení v čitateľnej podobe, lebo naozaj to tu lúštime a nedá sa to prečítať, dobre ? Čiže, aj keď sa ponáhľate, s...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	No, ja sa stotožňujem s tým, že by to malo byť slobodným výberom, čiže obsahovo sa stotožňujem s tým, čo pravdepodobne navrhne pán poslanec Kollár, len si nie som celkom istý, že či to bude v dostatočne čitateľnej forme, aby som to vedel, vedel p...
	Starosta:
	Pán poslanec, pán Ležovič, nech sa páči.
	RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho:
	Ďakujem, keď dáte uznesenie, akou cestou ísť, teda schválite ten výber, tak tam nevidím problém prečo nezmeniť, sa bude musieť zmeniť celý materiál, my ho podľa toho aj zmeníme a bude, vlastne tie nové zásady budú podľa toho nového výberu, toto j...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál.
	RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho:
	A zásady budú samostatne.
	Starosta:
	Faktická poznámka.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	No, návrh uznesenia je, že schvaľuje návrh zámeru. V návrhu zámeru je v prvom bode, že sa vyberá prieskumom trhu, v bode, v ďalších bodoch znie, že cena bude mať nejakú dôležitosť na úrovni 25% z ponuky uchádzačov o určeného dopravcu a tak ďalej, čiže...
	RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho:
	Časti sa použijú.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Ale čo z neho sa použije a čo z neho sa nepoužije?
	Starosta:
	My sme sa, vlastne tých prvých 7 bodov by sa malo zrušiť, lebo tie sa týkajú vlastne toho procesu výberu.
	Niekto:
	(Nie je rozumieť so záznamu)
	RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho:
	Dobre, pripravíme vám náhradu, jasné. Dobre, je mi to.
	Starosta:
	Dobre, pán poslanec Muránsky, nech sa páči.
	Poslanec Viktor Muránsky:
	No ja som chcel len to isté vlastne čo pán kolega Dostál, že aj v bode 12 je (nie je rozumieť zo záznamu), takže aj to by padalo, takže aj tak treba ten materiál znova vypracovať.
	Starosta:
	Dobre.
	Poslanec Viktor Muránsky:
	To je len technické riešenie.
	Starosta:
	Znamená to, že akože je tu vôľa, že neviem dáme o tom hlasovať, či súhlasíte s tým, aby to bol vlastne ten, ten voľný výber. Hej? Áno? No dobre, takže  potreboval by som nejaký návrh, ten je? Takže pani poslankyňa Černá faktická poznámka nech sa...
	Poslankyňa RNDr. Marta Černá:
	Mestský, šéf Mestskej polície mal veľmi rozumný návrh, ale on ho nemôže dať, lebo není poslanec, aby proste každý si mohol zobrať taxík za koľko chce, preplatí sa mu 5 Eur v odôvodnených prípadoch a hotovo.
	Starosta:
	Jasné, ďakujem pekne, vďaka, to znamená, že dovoľujem si ukončiť diskusiu a poprosím teraz Návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem, teraz prečítam návrh uznesenia od pána kolegu Kollára: voľný výber občanov na poskytovanie príspevku na dopravu pri určených kritériách.
	Niekto
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Dobre, dobre, ak dovolíte, ak dovolíte, pardon, pardon, pardon, pani poslanci, dámy , dovolím si prerušiť rokovanie  o tomto bode, s tým , že pokračujeme s ďalším bodom číslo 3 a poprosím pána vedúceho, aby pripravil upravený návrh uznesenia, kt...
	Ing. Júlis Papán, vedúci oddelenia finančného :
	Pán starosta, ďakujem za slovo, vážené poslankyne, vážení poslanci, finančné oddelenie predkladá prvú zmenu rozpočtu v tomto roku, týka sa to tiež plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti. Táto zmena rozpočtu bola prerokovaná na fin...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, ja otváram diskusie o bode číslo 3, nech sa páči, pani poslankyňa Uličná.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	Ďakujem, no aj keď ja nie som veľký zástanca hneď po prvom schválení rozpočtu robiť prvú zmenu rozpočtu, napriek tomu, tento návrh rozpočtu, teda túto prvú zmenu celkom vítam a teda nedovolím si odpustiť jednu malú poznámku, že tou, čo som navr...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, ďalej do diskusie sa nehlási nikto, ďakujem pekne, takže končím diskusiu, neviem pán Papán na záver chcete k tomu povedať niečo ešte ?
	Ing. Júlis Papán, vedúci oddelenia finančného:
	Nie, ďakujem, ja som už všetko povedal.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže končím diskusiu a poprosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schvaľuje:
	za 1. , prvú zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2016, tak ako máte v materiáloch pred vami
	za 2. , prvú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2016, tak, ako je predložená
	za 3. , zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016, tak ako máte predložené
	Starosta:
	Ďakujem pekne, za návrh uznesenia, prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 24 poslancov, nikto nebol proti, jednomyseľne bol návrh schválený. Poďme teraz k bodu číslo 3A, je to vlastne návrh na zmenu, na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, máte tu k návrhu uzneseni...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Áno, veď o tom hovoríme.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	(nie je rozumieť zo záznamu) nikto nemá žiaden návrh? (nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Hovorili sme o tom v lani na jednom z posledných zastupiteľstiev, myslím, že v novembri a princíp je teraz taký, že je tam stanovená výška 3 % z rozpočtu 4 veľkých mestských častí pre, pre 7 malých mestských častí. Toto je návrh, aby to nebolo ...
	Poslanec Miroslav Kollár, MHA:
	A to je 3%.
	Starosta:
	Nie, to je zhruba 2,47, ale toto bol návrh, ktorý bol schválený na mestskom zastupiteľstve, kde myslím, že starosta Petržalky pán mestský poslanec pán Bajan navrhol toto riešenie, bolo to schválené Mestským zastupiteľstvom a aby to uznesenie bol...
	V Štatúte je toto obmedzenie 3%. Momentálne by tie 3% predstavovali asi 2,4 milióny Eur , tuto je to vlastne znižované na 1 950 000, ak by to, ak to bude schválené mestská časť Staré-Mesto by z toho mala, by sa vlastne jej príjmy mali zvýšiť opr...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Áno, veľmi pekne ďakujem. Ja sa chcem vrátiť, k diskusií, ktorá už prebehla, my sme jednoznačne odmietli, aby Staré Mesto bolo solidárne, pretože Staré Mesto je diskriminujúce. Nielen Staré, ale aj Petržalka. Diskriminujúce, naopak Staré Mesto ...
	Jednoducho s takým niečím nemožno súhlasiť a pozrite si odvod, alebo prerozdeľovanie , prerozdeľovanie daní z príjmu fyzických osôb, pre mesto je 68% a pre mestské časti 32%. Nemohlo by mesto prispievať týmto malým mestským častiam na vopred st...
	Starosta:
	Ďakujem, pán poslanec Osuský, faktická poznámka.
	Poslanec Peter Osuský, CSc.:
	Pán kolega Kollár, nepochybne i keď môžeme hovoriť o tom , že prispievame dlhodobo mestským častiam, Váš postoj v danom prípade znamená to, že ak odmietneme tento krok, správnym smerom, tak ostáva status quo a ten status quo je o pol milióna pr...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, ďakujem pekne, veľmi ste to presne pomenovali pán poslanec Borguľa, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Martin Borguľa:
	Áno, áno pán poslanec Osuský to povedal veľmi presne, my sme v zastupiteľstve 4 poslanci za mestskú časť Staré Mesto, samozrejme, že mám veľmi podobný názor ako hovorí pán Kollár, že ostatné mestské časti by mali byť solidárne so Starým Mestom,...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, budete hobľovať a hobľovať, pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ďakujem, toto je presne to, čo povedali pred tým, môžeme schváliť len to, na čo sa už vyhádalo mestské zastupiteľstvo a verím, že sa hádali dobre, lebo tých mestských, menších mestských častí, alebo tým, ktorým na tom nezáleží, lebo sa ich to ne...
	Takže ja, neľúbi sa mi, ale keďže toto je schválené mestským zastupiteľstvom a pokiaľ to neschváli 10 mestských častí, čo je zasa týka sa to len štyroch, to znamená, keď sa neschvália tie ostatné, tak neprejde ani toto, tak prosím vás, schváľme...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, druhý diskusný príspevok.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Áno, ja by som len chcel povedať, že vôbec nejde o to,  aby sme hrdo stáli na barikádach a prehrávali, ale ide o to, aby sme hrdo zdvihli svoje hlasy a hlavy a upozornili na nespravodlivosť v tomto smere, aby sa vytvoril predpoklad na doriešeni...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, keďže už vlastne  nikto nie je prihlásený do diskusie, tak si dovolím ukončiť diskusiu, končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem, návrhovej komisii nebolo doručené žiadne (nie je rozumieť zo záznamu) uznesenie, preto prosím hlasujte o materiál, tak ako ho máte predložený a to:
	po a., odporúča a po b., žiada starostu mestskej časti doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 23 poslancov, 1 bol proti, nikto sa nezdržal, takže návrh bol schválený. Poďme k bodu číslo 4, je to návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Živnostenská číslo 1 v Bratislave ako prípad hodný oso...
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Ďakujem pekne za slovo, vážení poslanci, oddelenie majetkové predkladá návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Živnostenská číslo 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa, ide v podstate o nebytový priestor, ktorý už dlhodobo asi...
	Tá ostatná časť nájomného zostávala v nepeňažnom plnení, v podstate ako podpora šírenia kultúry v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Tento materiál sa samozrejme predkladá ja po vzájomných, na základe vzájomných rokovaní a konzultácie s div...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, ja len upresním, že Nová scéna tento priestor neužíva od roku 1994, ale oveľa dlhšie, to len od roku 1994 mesto je majiteľom tejto budovy, pretože získalo ho v rámci ako súčasť vlastne prevodu bytového fondu, bol to vlastne ako n...
	Poslanec Ing. Tomáš Ziegler:
	Chcem sa spýtať, spomínali ste tie nepeňažné pojmy a my sme sa na komisii rozprávali o tom, teda že bolo to deklarované, teda, že máme dostávať, ale nikdy sme nič reálne nedostali, opravte ma potom možno ak sa mýlim a chcem sa práve spýtať, že m...
	forme toho peňažného plnenia, lebo my znižujeme, znižujeme ten nájom prakticky o polovicu, taktiež sa chcem spýtať, že či bol nejaký konkrétny dôvod na to, že  ten prenájom tretím osobám sme znížili z 11 Euro/m2 na mesiac myslím, že na, na 6, že č, či...
	Starosta:
	Poprosím pani Malinová o vysvetlenie.
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Teraz pokiaľ ide o nepeňažné plnenie, tak  my sme nastavili tie podmienky tak, že to bolo po vzájomnej konzultácii, oni v podstate tých 8,3 Eur/m2, ktorý mali reálne teraz platiť v súčasnom období, ale je to pokryté, tak ako to je pokryté, tým n...
	Starosta:
	Ja chcem upozorniť, že vlastne nebolo nič znižované, to čo vy hovoríte, že bolo znižované, môžete vysvetliť, či bolo znižo, zvyšo, znižované výška prenájmu tretím osobám? Ide o kaviareň Olympia.
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Olympia sa neprenajíma, momentálne sa tam prenajíma len Hydrotour, cestovná kancelária Hydrotour.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	(nie je rozumieť so záznamu) momentálne využíva divadlo Nová scéna.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Momentálne je stanovená 4 eurá na m2/mesiac, pred tým bolo 8,3 m2/rok.
	Poslanec Ing. Tomáš Ziegler:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Áno a to je 6 eur/m2/mesiac.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	6 eur/m2/mesiac, áno.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Takto to bolo stanovené po dohode s divadlom Nová scéna.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Bol tu aj taký návrh, že tú kanceláriu, ktorú užíva, alebo teda na majetkovo-finančnej komisii bol taký návrh, že tú kanceláriu vlastne vyčleniť a prenajímať to mestskou časťou, len tam by potom muselo dôjsť potom k zameraniu, odčleneniu a znalec...
	Poslanec Ing. Tomáš Ziegler:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Neznižuje sa, určite nie.
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	A reálne teraz budeme na tom určite lepšie ako pred tým, pretože, tak ako to bolo stanovené doposiaľ, tak mestská časť s tým mala len šarapatu a nezískavala ani to, čo mala.
	Poslanec Ing. Tomáš Ziegler:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Neprenajíma sa.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Pán poslanec Bučko, nech sa páči, faktická poznámka.
	Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko:
	Ďakujem pekne, tu skôr pravdepodobne asi ide o to, od kolegov poslancov, aby sa možno vstúpilo do rokovania a vyrokovalo sa čosi, čo by bolo v tom nepeňažnom plnení a to, že by teda tá Nová scéna niekedy ten priestor poskytla pre naše záležitost...
	Starosta:
	Určite, myslím si, že máme podpísanú s Novou scénou zmluvu, sme podpisovalo vlani o mediálnej spolupráci alebo nejakej spolupráci, s tým, že sme uvádzaný ako hlavný, hlavný partner spoločne s Ministerstvom kultúry, ako dvaja partneri mestská časť...
	Takže toto všetko samozrejme budeme, budeme riešiť, takže určite môžem vás ubezpečiť, že budem vás informovať, ako náhle sa nám podarí tieto veci doriešiť. My sme len potrebovali urobiť naozaj, urobil sa nový pasport celej budovy, zamerania, pros...
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Ďakujem, mal by som tri poznámky. Jedna sa týka tých nepeňa, nepeňažných plnení, myslím si, že je dobré, že sa to vyčistí a že pôjdeme na peňažné plnenia, tie nepeňažné plnenia sú také diskutabilné, z môjho pohľadu ak by nám mali dávať  nejaké l...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Svieti? Svieti červená?
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Ďakujem. Pán Dostal svietil a ja sa budem snažiť, aby sa aj kúrilo. Chcem v tejto situácii povedať a pripomenúť, že náš boj s TERMMING-om, aby nebola uzatvorená zmluva o bojom spravodlivým. Prečítam z tejto dôvodovej správy : spoločnosť TERMMING...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Teraz rokujeme o bode číslo 4, takže poprosím hovorme o materiály k bodu číslo 4.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Rokujeme k bodu číslo 4?
	Niekto:
	Áno.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Ďakujem.
	Starosta:
	Pani poslankyňa Ležovičová.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ďakujem, ja nemám tak pripomienky, rozdelilo sa, očistilo sa, peňažné, nepeňažné plnenie, naozaj nech je to vyčistené. Olympia naozaj sa prenajíma, nestihla som zistiť za tie tri dni, čo som tam bola, za koľko bol ten prenájom, ale prenajíma sa i...
	Čiže, keby to bolo pravidelné za nejakých podmienok, treba to dopracovať do samostatnej zmluvy, rozdeľme finančné a nefinančné, nemusí to byť v jednej zmluve, ale treba na to myslieť, nemusíme byť až taký grandi, určite sú lístky, ktoré nevypred...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, určite áno, ako som už povedal pánovi poslancovi Bučkovi, budeme to riešiť samostatným zmluvným vzťahom tieto veci, takže určite na to budeme myslieť, aj pokiaľ ide toto myslím, že aj bude predmetom nájomnej zmluvy, že budeme mať p...
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Ďakujem, priznám sa, že, že toto ma celkom prekvapuje, že však na jednej strane týmto materiálom, tak ako ste povedali, dávame dokopy ako sme vyčistili veci, ako z tej stránky majetko-právnej, ale priznám sa, že, že rok o pracujem v kultúrnej ko...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Jasné, nie toto je 4.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Jasné, idem ďalej, ide o to, že my dávame, my dávame podporu kultúre, ktorá, ktorej, po prvé, nikto o tom nevie ani sami poslanci, nám to nikdy nikto nevykazoval, že my dotujeme Novú scénu. Nevedia to na Novej scéne, možno len nejaký finančníci, ...
	A už vôbec nie, sa mi zdá, že my tu dotujeme a na druhej strane im dávame, však si prenajímajte tie priestory za komerčné, však oni to prenajímajú za komerčné. Ten, ten rozdiel, že my im tu dáme a oni si tam urobia tú komerčnú, kde sa to sleduj...
	Starosta:
	Ja len na vysvetlenie, ak dovolíte, my sme sa dostali ako mestská časť k tomuto objektu ako slepé kura k zrnu. Za normálnych okolností by budova divadla nemala byť v majetku mesta, pokiaľ tam mesto neprevádzkuje vlastné divadlo. Mesto má vlastné...
	Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko:
	Ja chápem kolegu Vagača, že to je zmysel každého z nás, len to potom v konečnom dôsledku vychádza ako keby sme my vôbec nechceli, ako keby podporovať ten druh kultúrneho (nie je rozumieť so záznamu) v Starom Meste, za ktorý tu máme, aj nechtiac ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Oráčová.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Opýtať kolegu Vagáča, hovoril si, že to podnajímajú tretiemu subjektu za, za komerčné ceny. Môžeš mi teda povedať, za aké, aby sme to všetci vedeli? A komu? Ďakujem.
	Starosta:
	Pani poslankyňa Ležovičová, faktická poznámka.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	To, nemôžeme prevádzkovať Novú scénu, naozaj bola tam, je tam, bude tam, je v našich priestoroch, zase určitým spôsobom, keby sme nemali tento priestor, nebolo by ani tých neviem koľko tisíc euro, ktoré dostaneme. Mne toto nevadí, prípadne aj zv...
	Starosta:
	Lebo to bola faktická poznámka, takže poprosím faktická poznámka minúta, minúta, pán poslanec Vagač.
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Chcem zareagovať na viacej vecí, nemyslím si, že ja som prvý ten, čo tu chce podporovať kultúru, robíme to každý mesiac, čiže len si povedzme, tie pravidlá by mali byť akože transparentné a jasné, vyčísliť sa veci dajú, to je, to je skutočne len,...
	Starosta:
	Pán poslanec Kollára, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Ďakujem, hádam to stihnem vo faktickej, chcem povedať, že trošku sa kultúry vyznám aj histórii Novej scény, bol som pri tej rekonštrukcii v 80.tych rokoch, myslím si, že vec nestojí tak, že by sme nechceli prenajímať, alebo, že sme k tomu došli t...
	Starosta:
	Ak môžem poprosiť ukončiť, máte potom diskusný príspevok, treba rešpektovať tieto, tie limity, pán poslanec Boháč, nech sa páči, pán vicestarosta.
	Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomí Boháč:
	Ja jak pozerám do tých čísel, tiež tu niečo nesedí, lebo tá budova, dostali sme ju jak sme dostali, ale keďže ju prenajímame, prenajímame ju za 0,33 eura, tak možno nemotivuje celkom tých nájomcov, pozrieť sa na to, nejaký audit spraviť možno sp...
	Starosta:
	Prosím vás, mestská časť do týchto priestorov neinvestuje nič, všetko investuje Nová scéna z rozpočtu štátu, je to proste štátna inštitúcia, ktorá žije z dotácií, bez dotácií by nebola schopná prežiť.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	A čo je to? A čo to je? To je štátne, aj Národné divadlo je štátne, aj Nová scéna je štátna pán poslanec, takže naozaj prosím vás skúsme, skúsme teda to vnímať v tomto, oni do toho investujú, my do toho neinvestujeme. Ako naozaj my sme v situáci...
	Samozrejme zmluvu máme podpísanú o spolupráci, napríklad Nová scéna nám bezodkladne na našich podujatiach, na Vianočných trhoch vystupovali a tak ďalej, to znamená, že tá spolupráca tam je, je tam, je tam, samozrejme pochopiteľne, že môže byť aj...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Nazývajme veci správnym menom a majme chuť aj odvahu ich meniť. Ja vôbec nepredkladám návrh aby sme upustili od prenájmu, len aby sme urobili určitý rozbor alebo audit, posúdili tieto veci, lebo ja si pamätám aj Vaše vystúpenie pán starosta, keď...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, Vy máte samozrejme právo navrhovať a hlasovať ja ak dovolíte tento návrh ponechám na rokovaní, poprosím pána poslanca Dostála o faktickú poznámku, nech sa páči.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Napriek tomu, že aj ja mám výhrady k tomu, ako je to navrhované, myslím si, že by sa tam mal, mal urobiť väčší poriadok ako sa tam robí teraz, ak ten materiál neschválime tak to čo, to čo sme sa tu kriticky vyjadrovali, tak to bude platiť ešte d...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	Nie som tiež úplne stotožnená s týmto materiálom, na druhej strane mám pocit, že tu Novú scénu asi odtiaľ nedostaneme preč a to že ani poslanci nevedeli, že my takto dotujeme štátnu inštitúcia taktiež to považujem akože celkom, že Nová scéna by ...
	Starosta:
	Povedal som to...
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	(nie je rozumieť zo záznamu) počas doby  no existencie toho nájmu a všetko si vlastne sadzuje Nová scéna a naozaj ak tento materiál nepodporíte, tak bude to ďalej v podstate pokračovať tak, že budú nám uhrádzať len to, čo ide do fondu prevádzky ...
	Starosta:
	Ja len upozorním, že tá Olympia to bola kaviareň Olympia, teraz to je štúdio Olympia, tam oni hrajú, to znamená, že oni to tam využívajú, to že oni tam robia nejaké krátkodobé prenájmy, na nejakú spoločenskú akciu,  to je proste druhá vec, ako ,...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	V krátkosti chcem len povedať, že ja vôbec som nenavrhoval, aby sme neschválili zmluvu, len aby sme to odložili, máme tu x prípadov, že materiál sme odložili, dopracovali, pretože ak ho schválime, tak táto netranspartnerosť v tom prenájme o kto...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, nechcem teda komentovať každý príspevok, ale dovolím si teda povedať, že teraz nastavujeme transparentný systém, doteraz to bolo netransparentné, pretože tam sa to, hrali sme sa na nejakú sumu, ktorá sa reálne nikdy neplatila, tera...
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem za slovo, ja by som chcela zareagovať asi na nešťastne zvolenú vetu Martiny Uličnej, že, že asi odtiaľ Novú scénu nedostaneme. Určite nie je našim účelom Novú scénu odtiaľ dostať, to len aby nedošlo k nejakej dezinterpretácii tohto mate...
	Že do Starého Mesta kultúra patrí a ešte na margo financie a kultúry, ja nepoznám divadlo, ktoré by bolo schopné uživiť sa samo bez dotácií od štátu, od mestských častí, na Bratislavský samosprávny kraj tiež prúdia neustále žiadosti o financie a o dot...
	Starosta:
	Pán poslanec Vagač, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Chcem aby sa to, aby som to dal na pravú mieru, ja oceňujem, že tento materiál dáva tie veci do poriadku, som za, ale čo mi tam chýba je presne to, o čom tu hovoríme , že aby sme si vyčistili ten stôl a v tom uznesení by malo byť možno nejaké za...
	Starosta:
	V našich priestoroch sú aj ďalšie divadlá, neviem o tom, že by tieto divadlá platili nejaký nájom, jednoducho nepovažujem to za, aj to je dotácia, neplatia nájom, títo platia nájom, tak prosím vás naozaj nehľadajme problémy tam, kde , kde proste...
	Poslanec Miloš Domorák:
	Ďakujem za slovo, ja som chcel ukončiť diskusiu a chcel som pripomenúť jednu vec, dob, dobre, tak najprv pripomeniem jednu vec a potom chcem navrhnúť koniec diskusie, toto zastupiteľstvo má pravidelne problémy s uznášaniaschopnosťou po 16.hodine...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, dávam teda hlasovať o návrhu na ukončenia diskusie, takže nech sa páči prezentujte sa...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ale on, on vystúpi, takže, takže...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Akože nemôže?
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Dobre, takže pán poslanec Holčík, nech sa páči.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Takže dávam návrh na ukončenie.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže dávam hlasovať o návrh na ukončenie diskusie, prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, hlasujte, nech sa páči, kto nehlasoval ešte
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Za hlasovalo 13 poslancov, proti boli 4, zdržali sa 4, 1 nehlasoval, konštatujem...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Áno, áno, nie, nie toto bolo hlasovanie o ukončenie diskusie, konštatujem, že návrh pána poslanca Holčíka, Holčíka bol schválený. Takže koniec diskusie a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem, takže Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schvaľuje návrh, schvaľuje uznesenie, tak ako ho máte predložené, pretože sme nedostali žiaden pozmeňujúci návrh uznesenia. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže nech sa páči, prosím, prezentujte sa, prezentujte sa prosím.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, za hlasovalo 16 poslancov, proti nebol nikto, 3 sa zdržali, konštatujem, že tento prípad ako hodný osobitného zreteľa bol schválený. Poďme k bodu číslo 5, ide o návrh na nájom nebytového priestoru kotolne, ktorá pôvodne vykurovala...
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Ďakujem, takže TERMMING tam bol do 31.12.2015, je to výsledok dlhodobej spolupráce medzi divadlom Nová scéna, mestskou časťou a zároveň teda aj s TERMMING-om. TERMMING nerobil problémy, nebytové priestory opustil, s tým, že teda postupne od roku...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, za úvodné slovo a otváram diskusiu, pán poslanec Kollár.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Takže by sme aj zakúrili po tom svietení, chcem len povedať  vlastne skoro len jednu vetu, že chcem poďakovať všetkým, tým aktivistom, ktorí spolu s nami bojovali za to, aby nebola predĺžená zmluva s TERMMING-om, čoho dôkazom je i táto predložen...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, ja len, dovolím si zase zareagovať, prosím nemiešajme hrušky s jablkami pán poslanec, to nie je preto, že by bola nejaká neprimeraná cena tepla, to bolo pre, lebo tam boli kotle dimenzované na celý Živnodom a postupne sa odpájali ...
	Poslanec Ing. Tomáš Ziegler:
	(nie je rozumieť zo záznamu) z toho predchádzajúceho bodu o tom teda, že či budeme mať ošetrené, aby sa nestalo, že po ukončení nájomného ak sa tak udeje, že si bude môcť uplatňovať nájomca započítanie nejakých nákla, investícií s tým spojené, a...
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Určite sa na to myslí, vlastne už bolo aj v tom materiáli vlastne písané, že počas existencie nájomného vzťahu s TERMMING-om, mali súhlas na to, aby si tam priebežne mohli vykonávať divadlo Nová scéna v rámci podnájmu a už vtedy, keď poskytoval ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Len skutočne pár slov chcem povedať, no... To, že sa nakoniec odpája aj Nová scéna potvrdzuje, že všetci sa odpájali od TERMMING-u a že bolo to správne. To znamená, že zmluvy s TERMMING-om neboli a nie sú nikdy výhodné, bez medzičlánku funguje v...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že ďalší diskusný príspevok nie je prihlásení, nikto do diskusie, takže uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia k bodu číslo 5.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem, návrhová komisia nedostala žiaden návrh na zmenu uznesenia a preto prosím hlasujte tak, ako máte predložené vo vašich materiáloch. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatuje, že  za hlasovalo 22 poslancov, hlasovali všetci za, bol jednomyseľne schválený návrh  ako prípad osobitého zreteľa.
	Poďme teraz k bodu číslo 6 návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova číslo 25, Pistoriho palác ako prípad osobitného zreteľa, poprosím pani Malinovú.
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Ďakujem, oddelenie majetkové predkladá materiál na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova číslo 25, Pistoriho palác ako prípad osobitného zreteľa. Na poslednom miestnom zastupiteľstve ste v podstate splnomocnili pána starostu mestskej ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, poprosím otváram diskusiu, nech sa páči pán poslanec Kollár.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Ďakujem pekne, chcem oceniť fakt, že tá nájomná zmluva je na 2 roky. To je dobrý predpoklad preto, aby po obnove Pistoriho paláca sme si sadli a dali koncepciu plného využitia tohto významného kultúrneho stánku. Podporujem tento návrh.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Bučko, nech sa páči, faktická poznámka.
	Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko:
	Nemôžem si neodpustiť, troška maličkú poznámku, to pán Kollár, ako keby ste spochybňovali ako to tam funguje, myslím si, že to, že to pani Vášáryová zobrala do rúk sa ten Pistoriho palác oživil a plní svoju funkciu, ktorú plniť má.
	Starosta:
	Ja len na upresnenie, ten návrh na dobu nájmu, to bol práve návrh VIA CULURA. S tým prišla pani Vášáryová, takže to je návrh, ktorý sme akceptovali a ktorý vlastne je aj odzrkadlený v návrhu tohto uznesnia, pán poslanec Kollár, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	V žiadnom prípade, ak ste si vysvetlili moje diskusné vystúpenie, nemáte pravdu. Ja oceňujem, pani Vášáryová zachránila tento statok pre Staré Mesto, ale je jasné a logické, že nemôže byť jediná do budúcna, ktorá ho bude využívať.
	Starosta:
	Určite nie...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	To preto som povedal, že to podporujem na 2 roky.
	Starosta:
	Toto je pozor, toto je nájomná zmluva na kancelárie...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Však určite...
	Starosta:
	Na jednu kanceláriu plus príslušenstvo. Celý palác bude, budeme spravovať spoločne s VIA CULTURA-ou na základe zmluvy o spolupráci hej, lebo doteraz bola zmluva o spolupráci, ktorá zahŕňala vlastne aj nájom, nebolo to v súlade so zákonom, bolo ...
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Dajme si to naozaj do poriadku, toto sú obyčajné kancelárie niekoho, kto to tam manažuje, stráži dennodenne. Prevádzkuje to miestny úrad, ale ten tam nie je. To znamená, že oni sprostredkovávajú, ten prenájom pri primeraný, sú to  naozaj ináč ne...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, keďže už nie sú ďalšie diskusné príspevky, tak dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem, návrhová komisia neobdržala žiaden návrh na zmenu tohto uznesenia, preto prosím hlasujte o materiály tak, ako ho máte predložený. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, nech sa páči prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	Dámy a páni a hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, za hlasovalo 21 poslancov, nikto nebol proti, 2 sa zdržali, konštatujem, že tento návrh bol schválený ako prípad osobitného zreteľa.
	Bod číslo 7 návrh na predaj pozemku parcela číslo a tak ďalej na Hradnom údolí číslo 13 ako prípad osobitného zreteľa  poprosím pani Malinovú o stručnú, stručný úvod.
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Ďakujem pekne, oddelenie majetkové predkladá materiál na predaj pozemku o výmere 1 m2 parcelné číslo 1065/16 na Hradnom údolí. V podstate osobitným zreteľom sa skonštatuje to, že žiadateľ má prístup cez predmetný pozemok na susedný pozemok 1066 ...
	Starosta:
	Ďakujem ja len pripomeniem, že vlastne o kúpu tohto pozemku požiadal žiadateľ, takže je to na žiadosť, na žiadosť toho kupujúceho. Takže otváram diskusiu, nech sa páči. Keďže sa nikto nehlási, tak dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím Návrhovú...
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Keďže Návrhová komisia neobdržala žiaden návrh na zmenu uznesenia, hlasujte prosím o materiály tak, ako ho máte predložený. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 23 poslancov, jednomyseľne bol tento návrh ako návrh osobitného zreteľa schválený.
	Poďme k bodu číslo 8 návrh na predaj pozemkov na Ostravskej č.3A ako prípad hodný osobitého zreteľa, poprosím pani Malinovú stručne o úvod.
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Oddelenie majetkové predkladá materiál na predaj pozemku na Ostravskej ulici číslo 3/A a to pozemku parcela číslo 3840/11 a 384/5, tento materiál vám asi nie je až tak neznámy, pretože tento materiál ste už schválili predtým rodine Spurných s tý...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, tam je asi len potrebné povedať, že vlastne vlani, keď sa schvaľovali na dvakrát ten predaj a bol schválený, tam bola tá suma vyššia, podľa toho staršieho znaleckého posudku tam bola suma aká?
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	368 Eur/m2, tak to vlastne aj odporučila majetkovo-finančná komisia za túto sumu.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže otváram diskusiu, nech sa páči pani Uličná.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ale faktickú? Ale ešte nie je diskusia, faktickú na pani Malinovú?
	Poslankyňa RNDr. Marta Černá:
	(nie je rozumieť zo záznamu) není tam náhodou aj nejaký byt v tých domoch? Ktorý im nepatrí, patrí, ktorý nájomná zmluva je na niekoho iného? Lebo začíname mať v tomto nejaké chyby.
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Ja o tomto absolútne netuším a nemám o tom poňatia, ja...
	Poslankyňa RNDr. Marta Černá:
	A sme doma.
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Pokiaľ viem, tak on má rodinný dom na tej parcele číslo 3841/5 a hneď na tej vedľajšej parcele číslo 3840/11 má samo stojacu garáž a potom tam má ešte jeden rodinný dom na tej parcele 3841/5 a v podstate je vlastníkom všetkých tých okolitých po...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Ten jeden pozemok 3840/11, ktorý sa odpredáva je prístup k jeho rodinnému domu a čo sa týka toho druhého pozemku 3841/5 to je kúsok zo záhrady, ktorá mu vlastne chýba, on tam je potom vlastníkom aj okolitých 3839/1 aj 3841/4, takže pre nás inak...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, diskusný príspevok.
	Poslankyňa Martina Uličná :
	Ďakujem, v podstate pán starosta, Vy ste to načrtli aj pani Malinová, že my sme svojho času už schválili, ale cena tam bola trošičku iná, čiže 368 Eur/m2, preto si dovolím dať takýto pozmeňujúci návrh a takýto pozmeňujúci návrh prijala aj majet...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, ja ako predkladateľ si tento návrh osvojím, ak dovolíte, aby sme to urýchlili, takže tam sa mení za cenu 36 800 Eur za túto cenu, je to spolu 100 m2. Takže ďakujem pekne, pani poslankyňa. Pokiaľ, pokiaľ teda nie sú ďalšie diskusn...
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem, ideme hlasovať o uznesení, ktorých, ktoré navrhlo pani poslankyňa Martina Uličná  a to...
	Starosta:
	Nie, nie, ja som si to, čiže je tam suma 36 800.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Dobre, čiže ideme hlasovať o uznesení, tak ako je predložené so zmenenou sumou a to za cenu 36 800 Eur.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 22 poslancov, 1 nehlasoval, návrh bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa.
	Poďme k bodu číslo 9, návrh na predaj pozemkov na Matúšovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, poprosím pani Malinovú o krátky úvod, nech sa páči.
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Oddelenie majetkové predkladá návrh na predaj pozemkov parcela číslo 4746/5, 4742/3 a 4742/4 na Matúšovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, tieto pozemky má v nájme Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia číslo 1-13, už v pods...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, otváram diskusiu pán poslanec Tatár, nech sa páči.
	Poslanec MUDr. Peter Tatár:
	Ďakujem za slovo, ide o stavebné pozemky, takže nemôžme ich pri zdravom rozume predávať ako záhrady, preto finančná komisia po triezvej diskusii povedala, že to nie, že to pôjde ináč a kto chce používať záhrady, môže si ich nechať v nájme a my ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, faktická poznámka.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne, kolega Tatár povedal presne to, čo by som bola povedal aj ja, plne podporujem jeho stanovisko, vedomie dobrého hospodára, ktorý podotýkam potrebuje peniaze na spústu vecí, ktoré v bohatej Bratislave nemôžme robiť z Eurofondov, po...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Ďakujem, nad rámec toho, čo už tu bolo povedané predrečníkmy a s tým sa stotožňujem, chcem povedať, že toto nevidím ako prípad hodný osobitného zreteľa, v materiály má zastupiteľstvo konštatovať, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, faktická poznámka na pána poslanca Kollára.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Áno, chcem poďakovať, som rád, že môj návrh, ktorý som podal na komisii má všeobecný konsenzus. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže pokiaľ, pokiaľ nie je ďalší diskusný príspevok, tak si dovolím ukončiť diskusiu a prosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia:
	Návrhová komisia nedostala žiadny pozmeňovací návrh a preto budeme hlasovať o pôvodnom uznesení. miestne zastupiteľstvo mestskej časti :
	po a., schvaľuje
	po b., konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má všetky tri predmetné pozemky na dobu neurčitú od roku 84, o ktoré sa pravidelne stará a využíva na záhradkárske účely pozemky parcelné čísla a tak  ďalej, sú pre verejnosť veľmi ťažko...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa a hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že návrh ako prípad osobitného zreteľa nebol schválený.
	Poďme k bodu číslo 10 návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Žilinská číslo 8, poprosím pani Malinovú o krátky úvod.
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Ďakujem, predkladáme návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Žilinská číslo 8, v podstate ide o posledný nebytový priestor vo vchode Žilinská číslo 8, s tým , že o predaj tejto nehnuteľnosti požiadali manželia Štefan a Andreja Polakovičov...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, otváram diskusiu pán poslanec Dostál, nech sa páči.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	(nie je rozumieť zo záznamu) hlasovali, neviem, či mi funguje mikrofón, sme hlasovali o pozemku na Matúšovej a toto je trochu podobná situácia, čo sa týka toho zreteľu alebo spôsobu akým sa toho chceme zbaviť, aj keď toto nejde osobitným zreteľ...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	(nie je rozumieť zo záznamu) ale za 4 630 ak by sme mali predať, to je myslím 19 m2, tak si to vynásobte tromi alebo štyrmi , že za 20 tisíc by sme predali priestor, ktorý má 80 m2 a ktorý s nejakou investíciou nutnú na rekonštrukciu sa z neho ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, faktická poznámka na pána Dostála.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Ďakujem, pridávam sa k tomu, čo povedal kolega Dostál, samozrejme vonkoncom nenamietam aby sme my Mirovi Polakovičovi a jeho manželke predali ten priestor, je to rozumné, že to chcú kúpiť. Samozrejme 20 štvorcových metrov v tejto lokalite je ni...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík, faktická poznámka.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Ďakujem pekne, možno sa zasmejete, ale ja si neviem predstaviť, že by som predával semiačka za cenu stromu, ktorý tam vyrastie a potom aj z plodmi toho stromu a tak isto si neviem predstaviť, že by niekto kupoval malé prasiatko za sumu prasaťa,...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Pomôžem si takým prirovnaniam, čo bolo, bolo, viete, to čo bolo v minulosti, že veci sa nerobili transparentne, ja myslím, že by to malo skončiť. A preto sa prikláňam k návrhu našej komisie finančnej a nemôžem podporiť takýto predložený návrh a...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná , diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	Áno, predrečníci toho teda povedali veľa a v zásade sa s nimi stotožňujem, na druhej strane pán doktor Holčík nerada Vám oponujem, ale nebytový priestor práveže my dokážeme predávať trošku iným spôsobom, práve keby to bol definovaný ako byt, tak...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský , faktická na pani Uličnú.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Musím povedať, že návrh pani poslankyne Uličnej je veľmi veľkorysý k nadobúdateľom nádejným, tá suma je veľmi dobrá ,každý z nás si môže z nás si môže predstaviť, čo by dal za ďalších 20 metrov svojho bytu, keby mu boli ponúknuté za 500 Euro, v...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Straka , faktická poznámka na pani Uličnú.
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	Ďakujem veľmi pekne, už pani Uličná dala ten istý návrh, ako som chcel dať ja, takže ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Ziegler, na pani Uličnú.
	Poslanec Ing. Tomáš Ziegler:
	Podporujem teda návrh pani Uličnej, je to naozaj o tom, že by sme mali čo najrozumnejšie hospodáriť s tými verejnými financiami a stále naozaj tá cena 500 Euro je naozaj je veľmi veľkorysá a možno by sme mali aj my ako zastupiteľstvo ukázať ten...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, faktická poznámka na pani Uličnú.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Myslím si, že predložený návrh je veľmi nízky a chcel by som poprosiť pána poslanca Osuského, aby prestal (nie je rozumieť zo záznamu) a predložil ten svoj pôvodný návrh, určite ho podporím. Pretože je spravodlivý, je korektný a vôbec nie je vy...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Vagač, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Ďakujem, ja chcel som si kôli tomuto práve pozeral komerčné, komerčné ceny nehnuteľností, tak tie sa pohybujú nad 2 000 Eur za m2, to znamená, že ak my teda mu dáme akože polovičnú, polovičnú sumu na m2, tak budeme maximálne priateľskí, ústretov...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec ..
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Takže predkladám 1 000 Eur dobre?
	Starosta:
	Poprosím písomne, pán poslanec Gajdoš, faktická poznámka na pána Vagača.
	Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš:
	Ja by som len chcel podotknúť, o jednu vec, že my v podstate porovnávame hotové priestory za komerčnú cenu s niečím, čo je úplne v inom stave. Je to priestor podkrovia, ktorý vlastne nie je dobudovaný, nie je nejakým spôsobom daný do nejakého štandard...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, faktická poznámka na pána Vagača.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Chcem len povedať, že sa plne stotožňujem s návrhom pána poslanca Vagača, chcem povedať, že akékoľvek procedúry, ktoré povedú k premene tohto nebytového priestoru na bytový napriek všetkým hrôzam, ktoré sú tu teraz omaľované, že čo ho čaká, pán nad...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, faktická poznámka na pána Vagača.
	Poslanec Ondrej Dostál:
	Aj ja by som chcel podporiť návrh pána poslanca Vagača, myslím si, že tu nemiešame hrušky s jablkami ani semienka so stromami a ten, keby bola bežná komerčná cena za m2 1 000 Eur v tejto lokalite tak iste by to bolo neprimerané, ak tu padlo, že ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Nicholsonová, faktická poznámka na pána Vagača.
	Poslankyňa Lucia Nicholsonová :
	Ďakujem veľmi pekne, samozrejme ja súhlasím s tým, čo navrhuje pán Vagač a veľmi teda nesúhlasím s tým, ja viem, že to bola faktická, ale čo spomínal pán poslanec Gajdoš, pretože pokiaľ viem, tak v Starom Meste sa ceny bytov odvíjajú výslovne o...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Gajdoš, faktická na pána Vagača.
	Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš:
	Aha, ja som na pán, pardon, tak nič.
	Starosta:
	Tak potom diskusný môžete. Pani poslankyňa Ležovičová na pána Vagača.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ja by som bola rada, ak sa to dá, tak najprv hlasovať za návrh pána Vagača a potom za, ak sa to dá, navrhujem vymeniť hlasovanie.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	Dobre, sťahujem svoj návrh.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, diskusný príspevok.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Veľmi krátky, milý Štefan pravda je, že tento priestor sa nedá porovnávať so semiačkom so stromu, tento sa dá porovnávať s jabloňou v januári, ten strom už stojí, na tom strome budú v septembri jablká, to znamená, toto nie je semiačko, toto je h...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Gajdoš.
	Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš:
	Trošku budem tak vo všeobecnosti aj reagovať aj, aj povedať o tom, že ja stále vychádzam z toho, že je to nejaký nebytový priestor hej, čiže z toho musíme vychádzať, samozrejme nespochybňujem asi to pravdepodobne, že dotyčný pán ho chce využiť n...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Vagač, faktická poznámka na pána Gajdoša.
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Áno , chcem naozaj fakticky na Martina Gajdoša reagovať, lebo akože nehrajme sa tu na slovíčka, lebo keď niekto si dá spraviť posudok na nebytový, to je také ako pred tým na záhradku, tak samozrejme vyjdú iné ceny, to sú tabuľky, ale povedzme si...
	Starosta:
	Faktická poznámka sa skončila pán Vagač, ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka na pána Gajdoša .
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	Jaj na pána Gajdoša?
	Starosta:
	Áno.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	Čiže dobre, ja iba chcem doplniť, doplniť tú sumu o ktorej sa tu bavíme, nech je teda akákoľvek a akákoľvek bude výsledná, myslím si, že v materiáli alebo v uznesení nebola dostatočne jasné napísané, že tá suma sa skladá z ešte aj dvoch častí a j...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Nicholsonová, faktická na pána Gajdoša.
	Poslankyňa Lucia Nicholsonová :
	Mne sa zdá, že tá debata sa trochu, aj teda na základe toho, čo povedal pán Gajdoš, odvíja tak, že my sa ako keby stoj čo stoj  chceme zbaviť toho priestoru, tak sa chcem opýtať, že  či sa my chceme stoj čo stoj zbaviť, ale či on ho proste chce...
	Starosta:
	Mestská časť tento priestor nemôže, alebo nevie akým spôsob by ho využila a on ho chce ...
	Poslankyňa Lucia Nicholsonová :
	Dobre, ale on ho chce kúpiť a to je zásadná vec, takže pre mňa je úplne irelevantné, čo hovorí pán Gajdoš, že pozor a na tú cenu, lebo ako on ho potom nemusí kúpiť, no tak a čo, no tak ho budeme mať ako priestor a budeme mať ako priestor a bude...
	Starosta:
	Ale čo s ním budeme robiť?
	Poslankyňa Lucia Nicholsonová :
	Možnože sa nájde niekto iný, možno bude iné využitie, ale proste tá, tá akcia bola na strane toho, kto ho chce kúpiť, hej, to nebola reakcia a....
	Starosta:
	Poprosím, hovorí pani poslankyňa Nicholsonová.
	Poslankyňa Lucia Nicholsonová :
	A druhá vec, iba chcem pripomenúť, veď proste to neprešlo finančnou komisiou, tak asi...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Prešlo, prešlo...
	Poslankyňa Lucia Nicholsonová :
	No, tak proste so zmenou, ale to je základné. Ďakujem.
	Starosta:
	Ja len, iba my, upozorním, že ste povedali, ostane nám ten priestor, áno ostane nám priestor a peniaze na kontrolu nebudú, hej, akože a na margo toho, že uspokojiť sa s tým, že mám priestor, ktorý nevyužívam, tak zase dobrý hospodár nekoná...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Jasné, ja len na vysvetlenie toho, že čo sa stane potom, keď odmietnu kúpiť ...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Pán Dostál na pána Gajdoša.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu) by ste asi nemali.
	Starosta:
	Ja to moderujem, ja som nie....
	Niekto:
	Diskutoval si, no dobre...
	Starosta:
	Dobre, pán poslanec Dostál, nech sa páči, faktická.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	No, ja si myslím, že aj keď zvýši, teda schválime tú vyššiu cenu a on o to nebude mať záujem, tak on má väčší záujem na tom, aby sa s tým niečo robilo ako my v tejto chvíli a tak sa bude baviť a keď príde s nejakými pádnymi argumentami, že tam ...
	Starosta:
	Ďakujem, pani poslankyňa Černá na mňa.
	Poslankyňa RNDr. Marta Černá:
	Keď je to také vzácny priestor, hľa, prečo to neurobí mesto, Staré Mesto, ktoré nemá nájomné byty na nech z toho spravia aspoň jednu garsónku poriadnu a má jeden nájomný byt navyše. Furt nás trčí závisť.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, teda pán poslanec Boháč na mňa chce reagovať faktickou poznámkou.
	Zástupca starostu Ing. arch. Ľubomír Boháč:
	Ja vychádzam len z tej, vychádzam z tej situácie jak je nakreslená, ten priestor ja nie som si istý, či má, lebo je kreslený, že prístup je cez, predpokladám podkrovie nejaké jestvujúce z povaly, čiže neviem, či tam potom je ešte nejaké bremeno...
	Niekto:
	Hovorila....
	Zástupca starostu Ing. arch. Ľubomír Boháč:
	Hovorila, tak potom v poriadku, ale vychádzam z ešte jednej veci, že 16,5 m2 stále automaticky priraďujeme k bytu, že si pomôže, ale pokiaľ by to nebol ten a má to byť niekto ďalší, tak si musí naozaj vybudovať nejaké sociálne a tak, ja netvrdí...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, diskusný príspevok pán poslanec Straka.
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	Ďakujem pekne za slovo, už tu padli všelijaké také návrhy, že niekto prinesie koláče a tak, keď tá cena bude 500 Euro alebo 1 000 Euro, ja som dal taký návrh, podporil som teda návrh pani poslankyne Uličnej na tých 500 Euro, keďže ho stiahla, t...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	Áno, bude to vyššia suma a chcel by som povedať takú vec, že v súčasnosti v celej republike, čiže vrátane Bratislavy a vrátane Starého Mesta, od roku 2011 a nemení sa to, je to pod zákonom dané, je výstavba náhradných nájomných bytov pre ľudí, ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Ziegler, faktická poznámka na pána Straku.
	Poslanec Ing. Tomáš Ziegler:
	Ak náhodou raz budete predávať byt a budete ho predávať v Starom Meste, tak 1 000 Euro za m2 ,dajte mi vedieť, rád ho kúpim.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, poprosím, nevykrikujme, pani poslankyňa Ležovičová , faktická poznámka na pána Straku.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ďakujem, tých 1 000 metrov je tá akcia štátu a je s tým veľký problém sa s tým vtesnať do tej sumy, upozorňujem, že je to bez pozemku a bez infraštruktúry, to je len holostavba na dom ako taký, čiže neráta sa do toho infraštruktúra, ktorá je dô...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Domorák, nech sa páči.
	Poslanec Miloš Domorák:
	Ja navrhujem ukončiť diskusiu.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže dávam hlasovať o tomto návrhu, takže prosím hlasujte, prezentujte sa a hlasujte o návrhu, poprosím, zapamätať si to poradie, ktoré tam bolo ešte v čase. Prezentujte sa, nech sa páči.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Nie, nie, prezentujte sa a hlasujte o ukončení diskusie o návrhu pána poslanca Domoráka.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A teraz hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	No, tak tak... Takže za hlasovalo 15 poslancov, 2 boli proti, 5 sa zdržali, konštatujem, že tento bol návrh schválený a máme tam ešte troch poslancov, ktorí boli prihlásení pred týmto návrhom, to je pán poslanec Gajdoš, pán poslanec Kollár a pa...
	Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš:
	Ja len chcem upozorniť, aby sme sa tu neslovičkári, ja samozrejme budem najšťastnejší, keď to predáme  za čo najvyššiu sumu, hej, lebo bolo mi tu niečo iné vkladané.
	Starosta:
	Ďakujem pekne,  pán poslanec Kollár.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Ja som len chcel ušetriť slová pána poslanca Domoráka  a chcel som navrhnúť ukončenie diskusie, ale už keď mám diskusné vystúpenie, budem rád, keď budeme hlasovať o návrhoch, tak ako prišli, to znamená pán Osuský a pán Vagač a aby sa hlasovalo ak...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Oráčová, posledný diskusný príspevok tejto diskusie.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ja som sa len chcela opýtať, v dôvodovej správe je napísané, že je to voľné odo dňa 27. marca 2015, to je takmer rok, prečo sme to nedali do verejnej obchodnej súťaže , tento priestor, keď je rok voľný?
	Starosta:
	Ja neviem...
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Pretože, tento pán okamžite podal žiadosť o odpredaj a kým sa technicky dalo dokopy to, že sa oslovilo všetkých  71 vlastníkov bytov a nebytových priestorov, tak trošku, chvíľku  trvá, oslovili sme taktiež správcu, jednak vlastníci bytov, čo sa ...
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	A prečo, že 71, keď tuna tých podpísaných je ich tuším iba 11....
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Ale to je konkrétne vchod číslo 8, Žilinská 8 a 71 je celý bytový dom Škovránčia 1,3, Žilinská.
	Starosta:
	Jedna parcela. Takže končíme diskusiu a poprosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia o návrh, pozmeňujúci návrh v poradí, v akom boli predložené, poprosím, ďakujem pekne.
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	Návrhová komisia dostala dva pozmeňovacie návrhy. Ako prvý pozmeňovací návrh je návrh pána poslanca Vagača, ktorý navhruje za m2 1 000 Euro  a spolu s pozemkom je to celková suma 21 549,08 Euro, áno? V poriadku pán Vagač?
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	Dobre...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	Dobre, čiže je to prvý pozmeňovací návrh, tak ako som ho povedal.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, čiže hlasujte o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Vagača, prezentujte sa prosím.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, za hlasovalo 17 poslancov, 3 boli proti, 3 sa zdržali, takže konštatujem, že tento návrh, pozmeňujúci návrh bol schválený, tým pádom hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu je zrejme bezpredmetné a tým pádom poprosím ešte návrh uzne...
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	Ešte by som k tomu iba povedal, že pán poslanec napísal tu, ako, že je to návrh k uzneseniu číslo 10, je to uznesenie číslo 11. To by som poprosil, to som si teraz všimol...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu) nie návrh 10...
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	K bodu, ja viem, že k bodu číslo 10, ale na tom pozmeňováku, ktorý mi dal do rúk, tam sa pomýlil, čiže to by som potom poprosil....
	Starosta:
	Dobre, takže teraz poprosím o návrh uznesenia.
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	Čiže návrh uznesenia je taký, ako ho máte pred sebou v pôvodnom znení až na tú sumu, tých 1 000 Euro na m2.
	Starosta:
	Poprosím tú celkovú sumu.
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	Celková suma je potom 21 549 nula celá osem Eur ..
	Starosta:
	Celých nula osem. Ďakujem pekne, takže poprosím hlasujte, prezentujte sa a hlasujte o návrhu uznesenia k bodu číslo 10. Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 18 poslancov, nikto nebol proti a zdržali sa 5, takže návrh na predaj tohto priestoru bol schválený. Teraz popro, sa vrátime k bodu číslo 2. Dostali ste návrh, nový návrh zámeru na poskytovanie finančn...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Prerušená, ale prerušená v situácii, keď bola ukončená diskusia, nie? No, ja si tak pamätám, dobre, tak môžeme s tým pokračovať, ak s tým súhlasíte v diskusiii, pán poslanec Holčík, diskusný alebo faktická?
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Tak faktickú mu zrušte a...
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	(nie je rozumieť zo záznamu) o ten návrh, ktorý sme teraz dostali a k tomu sa nediskutovalo a dovolím si teda len k bodu 6, kde je napísané, príprava môže byť uskutočnená počas pracovných dní v čase od 7.00 do 15.00 hodiny, že tá 15.00 hodina nie...
	Starosta:
	Do 21.00 hodiny, poprosím pánovi Holčíkovi tú faktickú zrušiť, aha vy to neviete? Tak poprosím pani Satin, pardon pán poslanec Osuský má, faktická poznámka na pán Holčíka.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne pán starosta, podporujem návrh Štefana Holčíka a taxislužbe je v zásade jedno, kedy odvezie pacienta kamkoľvek a je jasné, že taxislužba nemôže zastupovať RZP teda rýchlu zdravotnú pomoc, lebo návšteva zubára objednaná na 17.45 je...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Ležovičová, faktická poznámka na pána Holčíka.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ďakujem, je pravda, tá 15.00 hodina, keby aj skončili úradné hodiny, kým sa otočí naspäť a ja preto navrhujem do 18.00 hodiny, to je normálny čas, ako buďme objektívni, dôchodcu nikto nebude volať na 21.00 hodinu, čiže ja navrhujem čas od 7.00 do...
	Starosta:
	Pokiaľ s tým ako spracujú, dobre, takže akceptujeme takúto pripomienku, takže prosím v tom návrhu si zmeňte 15.00 na 18.00 hodinu. Pán poslanec Gajdoš, faktická na pána Holčíka.
	Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš:
	Ja som len chcel ,k tej,  k tej dobe, je nutné to takýmto spôsobom oklieštiť? Lebo, keď je tam nejaká pohotovosť a podobne, že ten starý človek musí ísť na pohotovosť, tak pohotovosť je nonstop, čiže je otázka, či to musíme...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ďakujem , poprosí, diskutujme na mikrofón. Pani Satinská, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	Ja by som chcela poprosiť, teda mám taký návrh, že nárok na príspevok v bode 3, budú mať nárok poberatelia starobného a vyškrtnúť predčasného starobného dôchodku, lebo to naozaj nie sú seniori. Takže ja by som to podala ako pozmeňujúci, pokiaľ s...
	Starosta:
	Dobre, takže akceptujeme aj takúto vec, takže v bode 3 si vyškrtnite a predčasného stavebného dôchodku, ďakujem pekne, pani poslankyňa Párnická, faktická na pani Satinskú?
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Dobre, pán poslanec Kollár, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Ďakujem pekne, chcem vyjadriť radosť, že môj návrh bol nie len zrozumiteľný, ale aj pregnantný pri riešení tohto bodu a bod 1, ktorý obsahuje toto v plnej šírke korešponduje s mojim návrhom, ďakujem budem určite podporovať.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, faktická na pána Kollára.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Ale nepo......
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	No, pán Kollár nebudem citovať, čo ste teraz povedali, tak teda na mikrofón. Pán Kollár toto bolo vôľa, všeobecná vôľa väčšiny tohto zastupiteľstva, prosím Vás pekne (nie je rozumieť so záznamu) že by to bol Váš návrh a Vy ste tu jediný, ktorý za...
	Starosta:
	Poprosím diskutujme na mikrofón, rešpektujme sa navzájom, ďakujem pekne, pán poslanec...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ale iba na seba môžete, no môžete, pán poslanec Kollár...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Áno, áno, nie on môže reagovať, lebo on mal diskusný áno, ale on mal diskusný príspevok, ona reagovala na jeho diskusný príspevok a on teraz ukončil diskusiu svojím, svojou faktickou, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Samozrejme, ženy si vysoko vážim, skutočne vysoko si vážim a som rád, že sa rozvinula taká diskusia, nie je podstatné, čo navrhnem, dôležité je, že ste si to osvojili a ja to rád podporím. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem, pani Párnická, teraz neviem, chcete reagovať na pána Kollára?
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	A prečo ste ho nepodali?
	Starosta:
	Skúsme, skúste ísť diskusnými a nie faktickými.
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Dajte si diskusný príspevok, dajte, poprosím Vás, pán poslanec Dostál, diskusný príspevok.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Ďakujem, ja by som chcel...
	Starosta:
	Poprosím...
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Ja by som sa chcel vrátiť k tej téme, že ako to má byť časovo vymedzené, čiže našim zámerom je ošetriť iba objednané návštevy lekára? Lebo, lebo keď niekto ide trebárs v noci na pohotovosť, tak nemusí to byť situácia, ktorá vyžaduje prevoz sanit...
	Starosta:
	Poprosím, nediskutujte...pán Dostál hovorí....
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	A ak áno, tak či ( nie je rozumieť zo záznamu) či to z niečoho vyplýva, že prečo to chceme takto spraviť a neošetriť povedzme aj situácie, že nejaký akútny stav, ktorý ale neumožňuje zavolať sanitku povedzme v noci a dôchodca využije, využije, t...
	Starosta:
	Poprosím pána Ležoviča, áno, počuť, hovor,
	RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Áno, počuť, hovor.
	RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH, vedúci oddelenia sociálneho:
	(Nie je rozumieť so záznamu) sme suplovali ten čas kvázi toho silného pracovného času, tá prepravná služba, ktorá sa poskytovala ako sa poskytovala to , sa tiež neposkytovala v nočných hodinách, teda, že o 21.00, preto ten čas išiel z toho času...
	Starosta:
	Ďakujem bol som vtedy  poslanec a dovolím si poznámku, že zrejme to bolo nastavené preto, aby to vlastne zodpovedalo pracovnej dobe toho vodiča, zamestnanca miestneho úradu. Takže to je taká moja domnienka, že asi preto to bolo takto limitované....
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne, nepodávam to ako pozmeňovací návrh, lebo verím, že zdravým rozumom pochopíme, že je to na prospech veci a prosím autora návrhov teda vlastne toho, kto zastupuje pána starostu, aby sme bod 6 ako taký, vypustili z tohto projektu, p...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Ležovičová, faktická poznámka na pána Dostála.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ďakujem, v podstate, treba si uvedomiť, že po nočných hodinách neexistuje, aby som ja moju mamu bez doprovodu pustila niekde na centrálny príjem, čiže tam je už suplovanie nejakého doprovodu, čiže toto je to riešenie, že prečo sme to dobré posun...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, to sú faktické poznámky na pána Dostála, takže pán Straka na pána Dostála, faktická.
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	Ďakujem pekne za slovo, ja neviem prečo ale ešte bol som tam prihlásený dávnejšie pred  pána poslancom Osuským, ešte stále tam bolo moje meno, neviem prečo to vypadlo, svietilo to tam, ja to používam, chcel som poprosiť len jednu vec, kvôli zroz...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	Ale či trváš na tom, alebo nie?
	Starosta:
	Ale prosím, hovorme, keď máme slovo, dobre? Ďakujem pekne za faktickú poznámku pána Straku, pán poslanec Holčík, faktická poznámka.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Ďakujem, ja by som sa teda prihovoril, tak ako povedal pán kolega Osuský, za úplne vyškrtnutie toho bodu 6 a posunutie potom číslovania, že 7 bude 6 a tak ďalej a druhá vec, pani kolegyňa navrhla aby sa teda vyškrtlo, že sa nebude dávať predčasn...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Ale tu nie je reč o senioroch, ten materiál sa volá...
	Starosta:
	Poprosím, hlásme sa, hovorme, každý si povie, pán Holčík, ďakujem pekne, pán poslanec Dostál končí sériu faktických poznámok na svoj diskusný príspevok, pani Ležovičová už nemôže faktickou poznámkou, diskusným príspevkom môže, pán poslanec Dostá...
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Ďakujem za všetky faktické poznámky, zareagoval by som na pani poslankyňu Ležovičovú a rád by som jej zacitoval, že nárok na príspevok budú mať poberatelia starobného dôchodku, alebo teda pôvodne mali byť aj predčasného starobného dôchodku, čiže...
	Starosta:
	Ďakujem pekne pani poslankyňa Oráčová , diskusný príspevok.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Keďže je to návrh zámeru na poskytovanie finančného príspevku na dopravu obyvateľov mestskej časti, nie iba pre seniorov, ja by som bola určite rada, keby tam ostali aj poberatelia predčasného starobného dôchodku, pretože, často krát sú to ľudia...
	Starosta:
	Ďakujem pekne pani poslankyňa Satinská, faktickú na pani Oráčovú.
	Poslankyňa MUDr. Satinská:
	Chcela by som povedať, teda odpovedať, alebo teda  podotknúť, k tomu, že tí predčasní starobní dôchodcovia, to je hypotéza, že idú preto, že sú na tom zdravotne horšie. V podstate zákonodarca myslel na to, že tí starí ľudia, starší teda 2 roky p...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, faktická na pani Oráčovú.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Barborka vieš, môžeme začať rozširovať toto portfólio adresátov , k tomu ja len jedno, samozrejme existujú, čisto teoreticky ovdovelý, osamelý otcovia, ale zároveň existujú dôchodcovia, ktorí majú 700 – 800 Eurové dôchodky, existujú taký, ktorí ...
	Starosta:
	Pán poslanec Domorák, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Miloš Domorák:
	Jas zase naopak, práve tie matky by som tam zahrnul, ja v tom nevidím problém, nemyslím si, že práve aj v minulosti sa ukázalo, že tento sociálny taxík ako ho tak môžem nazvať, nebol zneužívaný , neboli to nejaké kvanta ľudí, takže nemyslím si, ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, druhý diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Začal by som trošku netradične, pán poslanec Osuský, myslí si, že je veľa žien, ktoré nie sú osamelé a ich deti nemajú takú starostlivosť, ako tie osamelé manželky, ktorých otcom je Boris Kolár , to je na úvod. Pretože chcem, aby môj poslanecký ...
	Starosta:
	Ďakujem, pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ja by som to rozdelila na dve veci, podľa úzusu, každý človek nad 30 rokov je senior, minule sme to diskutovali na mestskej sociálnej komisii, kvôli sociál, teda kvôli bytom pre seniorov, čiže to je klasifikácia medzinárodná. Naozaj by som do to...
	Starosta:
	Prosím nevykrikujme, ďakujem pekne pán poslanec Vagač, faktická poznámka na pani Ležovičovú.
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Na základe, na základe toho, čo som si všetko vypočul sa mi zdá, že či neurobíme rozumnejšie, že ten návrh stiahne sa, dopracuje sa, prediskutuje sa v komisiách a dajme nejakú (nie je rozumieť zo záznamu) lebo zdá sa mi, že je tu toľko všetkých ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, faktická poznámka na pani Ležovičovú.
	Poslanec Ondrej Dostál:
	No, ja si myslím tiež, že je to vec o ktorej ak, tak by sa malo ešte viac diskutovať, ale nemyslím si, že je to dôvod na to, zamietnuť celý materiál, čiže ja by som sa prihováral za to, aby sme dnes schválili ten materiál v tej podobe, na ktor...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Ale neblokujme schválenie týchto, tohto zámeru, kvôli tomu, že v tejto chvíli nemáme prediskutované, že či tam majú byť slobodné matky, alebo  invalidní dôchodcovia, alebo matky s deťmi, alebo nezamestnaní alebo kto.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, ja chcem upozorniť, že vlastne tento návrh má byť, nahradiť situáciu, ktorá vzniká po zrušení VZN o prepravnej službe a tej prepravnej služby, to znamená, že tu nebola ambícia rozširovať ten počet poberateľov tejto služby, to znam...
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	Áno ďakujem pán starosta, Vy ste to povedali, že my teraz riešime zrušené VZN o prepravnej službe, to som chcela povedať aj ja, čiže tiež, nemodelujme tu nejaké nové situácie, skúsme sa zaoberať tým návrhom, ktorý tu je. Ja tiež sa prikláňam za...
	Starosta:
	Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Domorák, diskusný príspevok.
	Poslanec Miloš Domorák:
	( nie je rozumieť zo záznamu) diskusiu.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže dávam hlasovať, nech sa páči prezentujte sa prosím.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	Prezentujte sa prosím a budete hlasovať o pozmeňujúcom návrhu , pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Domoráka na ukončenie diskusie k bodu číslo 2. Hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 15 poslancov, proti boli 2, 5 sa zdržali. Takže návrh bol schválený, koniec diskusie a posledné dva príspevky prihlásených poslancov pani poslankyňa Oráčová a pán poslanec Osuský, nech sa páči pani pos...
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Chcem sa opýtať, že teda či dostaneme aj nejaký návrh na zmenu uznesenia od pani kolegyne Satinskej. Ďakujem.
	Starosta:
	Takto, v uznesení , v uznesení je návrh, pardon, v uznesení sa konštatuje, že schvaľuje návrh a ja som si vlastne osvojil ten, ten tú zmenu, to znamená, že vyškrtnutie toho a predčasného starobného dôchodku, potom som si pôvodne osvojil do 18.00...
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne, už len nakoniec chcem konštatovať, že je to dobré, tak ako to bolo teraz prednesené a samozrejme, že človek chápe a teraz ja to ozaj hovorím možno proti sebe (nie je rozumieť zo záznamu), že je veľa potrebných, ktorí nemôžu byť v ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže ten bol posledný diskusný príspevok, končím diskusiu a poprosím teda Návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem, Návrhová komisia nedostala žiaden návrh na zmenu uznesenia, preto prosím hlasujte tak ,ako ste dostali materiál predložený, vlastne po prestávke.
	Starosta:
	Vypustením....
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Vypustením predčasného v bode 3 a vypustením celého bodu 6 a bod 7,8 sa prečísluje na bod 6 a 7.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, prosím , prezentuje sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže ukončili sme bod číslo  2 a teraz, ak dovolíte, keďže vlastne bolo poludnie a máme obed, tak dovolím si prerušiť rokovanie a rád by som pri tejto príležitosti ak dovolíte, keď všetci tu sedíme, zablahoželal dvom našim kolego...
	/Obedná prestávka/
	Starosta:
	Takže konštatujem pri pohľade do siene, že sme uznášaniaschopní a pokračujeme bodom číslo 11.  Zasvietime si, trošku? Ďakujem pekne. Takže bod číslo 11, je to návrh koncepcie rozvoja Staromestská a.s., je to materiál , ktorý vlastne vyplynul z ...
	Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s.:
	Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci dovolili sme po dôkladnej analýze a niekoľko mesačnej komunikácii, tak s vedení úradu mestskej časti, ako s vedúcimi dotknutých oddelení , vám predložiť koncepciu rozvoja Starome...
	Starosta:
	Nie, myslím si, že netreba, poprosím, aby ste tu ostali, keby boli nejaké otázky. Nech sa páči, otváram diskusiu, pán poslanec Bučko, faktická poznámka, nech sa páči
	Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko:
	Ďakujem pekne, Staromestká bola zriadená za podpory poslancov aj ten, tá koncepcia sa zdá, že by mohla byť v poriadku, ale chcem sa spýtať, že povedzme tie orgány, ktoré ich majú kontrolovať, či už bola, boli zvolaní, alebo či dozorná rada už...
	Starosta:
	Pokiaľ viem, tak nie, Dozorná rada nerokovala, nemala, nestretla sa, s tým, že je vlastne na členoch Dozornej rady, aby, aby sa nejakým spôsobom konštituovali, takže očakávam, tí ktorí boli zvolení týmto zastupiteľstvom do Dozornej rady, aby s...
	Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s.:
	Možno by som doplnil, že prebieha kontrola pánom hlavným kontrolórom, prebehol právny audit existujúcich zmlúv, ten bol odovzdaný piatok, pondelok ho dostal aj pán kontrolór, len tá agenda je obsiahlejšia, takže  verím, ako náhle bude spracovaná...
	Niekto:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Toto je vec na poslancov, v Dozornej rade sú poslanci, takže je to otázka na poslancov, nie na predstavenstvo. Pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	To, kým prejdeme akože k celej tej koncepcii , tak túto pán Slanina povedal hneď v úvode, že  je tu niekoľkomesačná analýza práce s úradom, tak potom sa pýtam, prečo sme túto niekoľkomesačnú analýzu dostali na rokovanie komisii o 15.05 a komisi...
	Starosta:
	Valné zhromaždenie nezvoláva Dozornú radu, Dozorná rada je samostatný orgán....
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	Ok, beriem späť, ale tak viem, že pani Oráčová už niekoľkokrát intervenovala tieto veci, tak, tak sa to potom nedalo nejakým spôsob doriešiť inak? Ďakujem.
	Starosta:
	No, sú tam viacerí, teraz presne neviem, ktorí sú tam členovia v tej Dozornej rade, si myslím piati, tak nie je to vec len pani Oráčovej, ale aj tých ostatných štyroch, takže ja týmto, ako to nespadá pod starostu, to je proste orgán, orgán spolo...
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Bolo to odovzdané hneď, ako to bolo hotové. Staromestská, na vysvetlenie, Staromestská sa podieľala intenzívne na organizácii Vianočných trhov, to znamená, že tam nebol možno taký priestor venovaním sa týmto veciam a v podstate, ako náhle to bo...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Vážený pán starosta, vážení prítomní členovia predstavenstva, milé kolegyňa a kolegovia, po tak ťažkom obede, sa aj ťažko rozpráva, tak začnem tak zľahučka. Ja verím, že bude rozvinutá bohatá diskusia, po prvé, no, ja som myslel, že sa mi snív...
	2 . februára 2015 a toto rokovanie sa nedalo nijak nazvať, alebo prirovnať ho k (nie je rozumieť zo záznamu), keď chudák Borguľa už odišiel a potom sa rýchlo vrátil, lebo mal byť odvolaný, keď sa navolili také orgány, aby vlastne, aj pán starosta to ...
	/Signál ukončenia diskusného príspevku/
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Prosím, druhý diskusný si beriem a pri tej revitalizácii, pretože, tam je celý ten modus vivendi , aktivity, aktivity tejto Staromestskej a.s.. Chcem oceniť pána Slaninu, tých dvoch zvyšných kráľov nejak nepoznám, ale verím, že sa  efektívne b...
	Starosta:
	( nie je rozumieť zo záznamu) Vaše prvé  vystúpenie, pán poslanec Dostál, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Nezdieľam nadšenie pána poslanca Kollára z predloženého materiálu, som teda prekvapený tým konštatovaním pána spracovateľa, že je to výsledok dôkladnej niekoľkomesačnej analýzy, toto ( nie je rozumieť zo záznamu) koncepciou mne príde trošku nad...
	Na (nie je rozumieť zo záznamu), ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenia odpadov a nehnuteľností v rozpore s týmto zákonom, odborný úrad Životného prostredia začne konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo nájomník tejto nehnuteľnos...
	po A – je pôvodcom odpadu,
	po B – neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať  podľa osobitných predpisov, alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu,
	po C – mal z tohto odpadu majetkový alebo iný prospech,
	Zber prostredníctvom oprávnenej osoby sa týka odpadu kategórie,
	katalógové číslo 200303 – odpad z čistenia ulíc ( psie exkrementy )
	a elektroodpadu, katalogové číslo 200125 a 200136.
	Alebo, údržba a ošetrovanie zelene, činnosť smerujúca k skvalitneniu životného prostredia – jeden z predpokladov zachovania optimálnych podmienok života, fungovania spoločnosti a jej trvalo udržateľného rozvoja, predstavuje v našej mestskej čas...
	/Signál ukončenia diskusného príspevku/
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	A chýba mi tam predstava,  kto to bude zabezpečovať, personálne ako to bude zabezpečovať, koľko ľudí, akých ľudí, okoľko priestorov budú, bude takáto  firma potrebovať, koľko kancelárii, koľko iných priestorov a akých, koľko to bude stáť, koľko...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	( nie je rozumieť zo záznamu) na svojho predrečníka, ak ste ma počúvali pán Dostál, ja som neocenil obsah toho materiálu, že vôbec taký materiál sa sem dostal, a preto by som sa chcel opýtať pán starosta, kde taký posun nastal od toho februára ...
	Starosta:
	Pán Vagač, nech sa páči diskusný príspevok.
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Ďakujem, musím byť veľmi kritický voči tomuto, ako, ak toto je akože  naozaj prvý výstup, tak z môjho pohľadu je veľmi slabý, lebo skutočne aj keď som veľmi chcel, veľmi listoval a chcel som s dopracovať k vašim zisteniam, tak som sa nedoprac...
	Pýtam sa, že , že píšete o tom, ako o veľkom procese uvedomovania si nejakých potrieb, ale bez toho, že by ste predkladali nejaké čísla, že by ste, že by ste nás s tým oboznámili alebo nebodaj chceli aj presvedčiť, že máme s tým súhlasiť, že ...
	Starosta:
	Ďakujem, pani poslankyňa Uličná.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	Ďakujem, pán starosta, ja som to povedala aj na komisii, presne toto je ten typ materiálu, kedy mala možno začať spolupráca s poslancami, poslaneckými klubmi, majetkovou komisiou, ktorá, myslím si, že je prináleží niečo takéto riešiť, tak mi d...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, faktická poznámka na pani Uličnú.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Pani Uličná, mám to brať tak, že ste sklamaná zo svojho nominanta, ktorého ste dávali do predstavenstva, že ste očakávali od neho niečo viac? Ja by som pozitívne ocenil, že vôbec ten materiál je tu a ten materiál je dobrý, na ktorom sa dá prac...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál , faktická na pani Uličnú.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	No, ja sa tiež pripájam k otázke pána poslanca Kollára, či je pani poslankyňa Uličná sklamaná zo svojho nominanta a tým zároveň opakujem aj svoju otázku, že kto pripravil ten materiál či je to dielo celého predstavenstva vrátane nominanta pani...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Uličná, nech sa páči, faktická na Vás.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	Ak si pamätáte, tak nikto nie je nominant pani Uličnej, všetci traja sú nominanti pána starostu.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Domorák, nech sa páči.
	Poslanec Miloš Domorák:
	Ja by som teda poprosil aj vyjadrenie niekoho ďalšieho, členov predstavenstva buď pána Krtu, alebo pána Pukača, nech by mi povedal k tomuto materiálu nejaký svoj názor, svoju víziu a ďalšiu, to je prosba, aby v podstate Dozorná rada do konca to...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani Oráčová, nech sa páči, diskusný príspevok.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem, ešte nadviažem na príspevok môjho predrečníka Miloša Domoráka, naozaj očakávam, aby aj členovia predstavenstva  pán Pukač a pán Krta vystúpili k pultu a povedali nám o tomto materiály, pretože tvorili spolu, pokiaľ viem, berú za túto p...
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu )
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Takže to robia.....
	Niekto:
	Ale pani Oráčová hovorí, že ako členovia predstavenstva ...
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Dobre, tak sa opýtam ešte raz, berú pán Krta a pán Pukač nejaké mzdové prostriedky zo Staromestskej?
	Starosta:
	Prosím Vás, ako naozaj nechcem teraz, riešme koncepciu, ktorá je tu predložená,  otázky, ja sa nechcem nikoho dotknúť, kto to písal, kto to tvoril a tak ďalej....
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu )
	Starosta:
	Predkladám to ja, pán poslanec, ako na prvej strane to máte napísané.
	Igor Slanina, predseda spoločenstva Staromestská a.s.:
	Ja som to spracoval, predstavenstvo je s tým oboznámené a stotožnené.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Napriek tomu, i keď tam stojí predseda predstavenstva, by som chcela, aby tam prišli i tí dvaja členovia predstavenstva, tak ako na Bratislavskom Samosprávnom kraji býva dobrým zvykom, že stoja pri pulte všetci spracovatelia materiálu i tí, čo ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, poprosím pána Krtu a pána Pukača, aby teda prišli sem, pani Uličná, faktická poznámka na pani Uličnú, nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	( nie je rozumieť zo záznamu) že čítam ten materiál, predkladateľ Mgr. Radoslav Števčík, zodpovedný Mgr. Radoslav Števčík, spracovateľ je Igor Slanina.
	Starosta:
	Ďakujem, páni poprosím Vás, pán Krta, nech sa páči.
	Ing. Ján Krta, člen predstavenstva Staromestká a.s.
	Ďakujem pekne pán starosta za slovo, tento návrh, ktorý ste dostali, je takým kompromisným návrhom, ja som mal pripravený vlastný podnikateľský plán, mám ho tu, sú tam aj nejaké čísla, my sme sa teraz aj dohodli aj s pánom Slaninom, aj s pánom...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán Pukač, nech sa páči.
	Pán Pukač, člen predstavenstva Staromestská a.s.
	Ďakujem pekne  za slovo, v podstate nemám k tomu čo dodať. To, čo povedal pán Krta, bolo povedané, do tých detailov sme v tomto nechceli ísť, myslíme si, že koncepcia je všeobecnejšia, tie detaily sú možné potom prebrať, tak ako bolo povedané,...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán Slanina ešte.
	Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s.
	Ja by som dodal ešte k tomu, že z môjho pohľadu je rozdiel medzi koncepciou a biznis plánom dosť veľký. Zareagoval by som na dotaz, že po dôkladnej analýze, áno hovorili sme dôkladnú analýzu bez dôkladnej analýzy stavu dozadu je ťažko robiť niečo d...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, faktická poznámka, na predrečníkov.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	No, pokiaľ nejaká dôkladná analýza bola urobená, tak podľa môjho názoru sa nepremietla do toho materiálu, ktorý sme dostali, ak máte čísla nejaké a nechceli ste nám ich dať, aby sa nerozvinula diskusia, tak potom nerozumiem, lebo zastupiteľstvo ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, dovolím si pripomenúť, že na majetkovej komisii som , ak si dobre pamätáte, som povedal, že som k dispozícii a keď, je to samozrejme na poslanca na pani predsedníčke, že pokiaľ akože tu bola potreba, 2 týždne ste ten materiál mal...
	Pán poslanec Kollár, nech sa páči, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Faktická poznámka, na základe toho vyjadrenia tých dvoch ďalších členov predstavenstva ja sa ospravedlňujem, mená sú vždy pre mňa veľký problém, že nemajú čo k tomu dodať, si myslím, ak mám správnu informáciu, že za 1 500Euro mesačného platu, j...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani Oráčová faktická poznámka.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Tak, je pravda, čo povedal pán starosta, na majetkovej komisii, že ak máme nejaké otázky, môže byť zvolená ešte raz a bude to majetková komisia, kde sa budeme zaoberať len čisto Staromestskou, čiže to je pravda, to môžem potvrdiť,  taktiež túto ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Vagač, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Chcel by som reagovať, som rád, že vidím a počujem aj ďalších členov predstavenstva, ale som zaskočený tým, čo ste povedali Vy pán Krta, teda aj ďalší, že nemá, čo k tomu dodať a Vy ste povedali, že Vy ste tam naschvál tie analytické veci nedá...
	Starosta:
	Pán poslanec Ziegler, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Tomáš Ziegler:
	Pán starosta fakt, že na tej komisii ste povedali, že, že pokiaľ má niekto záujem, môžeme sa k tomu stretnúť, fakt je len ten, že tá komisia bola zvolaná fakt, možno len tri, štyri pracovné dni pred miestnou radou a nejakých osem dní pred zas...
	Starosta:
	Ja, ak si spomínate, zareagujem na pána Kollára, ktorý sa pýtal, že kde nastal nejaký prevel, ja som to tu už viackrát povedal, áno bol som ten, ktorý povedal, že treba dať Staromestskú do útlmu, lebo v tom, takým spôsobom, akým fungovala, jedn...
	Príklad, keď sme vlastne nastúpili a začali sme obstarávať niektoré činnosti cez elektronický systém, cez trhovisko, opäť nám to zdeformovalo cenu, pretože jediným kritérium bola cena a v podstate firmy sa predbiehali, v tom, kto dá nižšiu cen...
	Pardon za ten vstup, pán poslanec Bučko, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko:
	Ďakujem pekne, toto všetko, čo som si tu vypočul mi opäť vracia nástojčivo prvú otázku vo  faktickej poznámke, prečo doteraz nebola zvolená alebo zvolaná Dozorná rada, ktorá má dozorovať činnosť tejto spoločnosti, nie len z hľadiska financií, ...
	Starosta:
	Pán poslanec Vagač, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Rád by som pán starosta na Vás zareagoval, Vy ste povedali, že takto ste sa rozhodli a teda, že Staromestská mala teda ( nie je rozumieť zo záznamu) nejakú úspešnú firmu, ktorá by mala priniesť úspory...
	Starosta:
	Ja som nerozhodol, ja som proste rešpektoval vôľu zastupiteľstva...
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Dobre, čiže ide o to, aby boli nejaké úspory, áno? Zefektívňovanie a potom ste začali hovoriť, že nepoznáme tie ceny práce ani tie skutočné a tieto veci. A načo, to znamená, že Vy chcete teda pracovať metódou pokus-omyl? Že my si to neurobíme k...
	Starosta:
	Pán poslanec, na základe tých dát, ktoré máme my na úrade k dispozícii, to znamená jednotkové ceny, ktoré za posledných povedzme 10 rokov, táto mestská časť platila za tieto činnosti, nie je možné určiť reálnu cenu. Vy viete koľko stojí vypráz...
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	No, ale ako to zistíte , ako to Vy viete zistiť , u koho to zistíte? Rozumiete, tu boli nejako umelo, umelo boli nastavované ceny jednotlivých činností v minulom období, naopak, my sme minulý rok výrazne ušetrili, áno to hovorím, ale to žiaľ, s...
	Pán poslanec Gajdoš, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš:
	Ďakujem veľmi pekne, ja to tu beriem ako hrubý slabý koncept, čím by sa tá spoločnosť mala zaoberať, to je jasné, vidím tam kopec bodov, ktoré sa týkajú našej komisie ÚP a ŽP , my v tomto prípade určite by  sme privítali aj takú nejakú užšiu s...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Ziegler, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Tomáš Ziegler:
	Chcem sa len spýtať, teda, že pán starosta Vy ste povedali, že čo ja viem, tá cena za to vysypanie košov bola nadnesená a na druhej strane, že nemáme nejaký, nejaký relevantný údaj, o ktorý sa môžeme oprieť, to znamená, z čoho vychádzate že, ž...
	Starosta:
	Samozrejme, že tento podnikateľský plán určite bude, vypracovaný, to je jednoducho podmienka preto, aby fungovala táto firma, tak ako má. Pre vašu informáciu, ten istý dodávateľ v priebehu jedného roka ponúkol tejto mestskej časti dve rozdielne...
	Pán poslanec Vagač, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Pán starosta, musím na Vás zareagovať, lebo ste sa ma na priamo spýtali, či viem, koľko stojí vysypanie košov, tak Vám chcem odpovedať, že neviem, lebo sa tým nezaoberám, ale môžem Vám povedať, že som civilne zamestnaný tiež v akciovej spoločno...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Párnická, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslankyňa Soňa Párnická:
	No, chcela by som povedať, že napriek tomu, že táto koncepcia teda má takú odozvu, akú má, tak viem že iné mestské časti rozmýšľať, že určité služby alebo činnosti budú poskytovať vo vlastnej réžií, lebo teda zistili, že nie každý je (nie je r...
	Starosta:
	Páni, nech sa páči.
	Ing. Ján Krta, člen predstavenstva Staromestká a.s.
	Staromestská ma zmluvu s mestskou časťou do konca roka na čistenie detských ihrísk, správu verejných toaliet a dočisťovanie pešej zóny a dokonca aj ona má objednávku na čistenie ulíc III. a IV. triedy. Chceme sa teraz zamerať na nábor ľudí na č...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Vagač nemôže už faktickú poznámku, môže diskusný príspevok, pani Oráčová, faktická poznámka.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ja sa chcem opýtať Janka Krtu, Janko si tam, si aj členom predstavenstva, si tam zrejme aj zamestnanec regulérny, v minulom volebnom období si bol vicestarosta, ja na tvoje slová a vedomosti dám, povedz nám teda, či je tá koncepcia ok, či si s ...
	Starosta:
	Ďakujem.
	Ing. Ján Krta, člen predstavenstva Staromestká a.s.
	Čo som mal aj pripravené, materiál, ktorý  sme sa rozhodli, že nakoniec v tom znení nedáme. Napríklad  mám, že o čistotu zelene, by sa malo starať 12 zamestnancov, budeme tu teraz diskutovať, že či 12 zamestnancov je naozaj ten správny počet, č...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, áno koncepcia je naozaj všeobecný dokument, ktorý tieto detailné veci nerieši, pán poslanec Holčík, by chcel diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Ďakujem veľmi pekne, čakám 16 minút aby som sa dozvedel, že poslanci nevedia, čo je faktická pripomienka. Faktická pripomienka nie je diskusia, pri ktorej má odpovedať niekto kto je tu ako obžalovaný a stojí za pultom, faktická pripomienka je l...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, faktická na pána Holčíka.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Čiže zastupiteľstvo si svoju úlohu vo vzťahu k Staromestskej akciovej spoločnosti splnilo tým, že zvolilo jej orgány a nerozhodlo o jej útlme a to, čo sa teraz bude ďalej diať je iba vecou tých orgánov a vecou pána starostu a my to tak maximálne...
	Starosta:
	Pán poslanec, toto nikto nepovedal, ja som to aspoň nepočul v tejto sále. Pani poslankyňa Uličná, nech sa páči, druhý diskusný príspevok.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	Áno, ja tiež akože čo tu bolo povedané, s niečím sa stotožňujem, v podstate , ja som to chcela len faktickou na Vás pán starosta, len som už nemala možnosť, ja si zase nemyslím, že spolupráca má fungovať tak, že ja tu mám pobehovať a krúžiť po...
	A v podstate pán starosta, Vy ste boli otcom tej myšlienky, že nechcete budovať firmu, že v podstate sme sa zhodli na tom materiály, keď sme, teda dosadzovali ľudí do orgánov, že ( nie je rozumieť zo záznamu) nejaké činnosti, ktoré majú robiť,...
	Starosta:
	Áno...
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	Vychádzajme z toho, ale dneska nevieme kedy bude veľká súťaž, nevieme, čo vlastne chceme, nič nevieme, lebo všetko je tuná, taký bobrík mlčanlivosti je stále.
	Starosta:
	Pán poslanec Holčík, faktická poznámka na pani Uličnú.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Ďakujem pekne, ja len chcem upozorniť, že pán starosta pôvodne chcel túto firmu zrušiť a že vy ste boli tí, ktorí ho nútili, aby sa nezrušila, vy hovorím s malým v, čiže nikto to neberte osobne, a teraz, keď on robí niečo, aby tá firma existov...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Párnická, faktická poznámka.
	Poslankyňa Soňa Párnická:
	Ja by som sa chcela, teda k tej Dozornej rade vyjadriť, ja mám teda pocit, myslím aj z minulého obdobia, že prvú Dozornú radu mal zvolávať štatutár, ale, hej, nie som si istá a akože tú úplne prvú, tú úvodnú, sme sa my ako nezišli, lebo čakali ...
	Starosta:
	Ja som, ja som rozumel asi informáciu, že vlastne, že v tomto prípade je to na členoch Dozornej rady, ktorí boli zvolení a aby sa oni sami stretli, predseda nie je samozrejme, nebol zvolený...
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu )
	Starosta:
	Neviem....
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu )
	Starosta:
	Pani doktorka Hahnová, vieme sa k tomu vyjadriť?
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu )
	Starosta:
	Dobre, preveríme to a dáme vedieť, ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, tretí diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	( nie je rozumieť zo záznamu ) je ako ostatný alebo posledný?
	Starosta:
	Myslím si, že máme tri diskusné príspevky, takže, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Pán kolega Holčík, čo bolo, bolo, viete? Niekoho tu obviňovať, že čo má robiť na zastupiteľstve a nemá právo sa pýtať  to, alebo ono, to mohlo byť, ale už nebude, viete, tu sú slobodní ľudia, ktorí sa môžu vyjadrovať. Plne podporujem vyjadrenie...
	Starosta:
	( nie je rozumieť zo záznamu) štyri psie výbehy sú podľa VZN v Starom Meste.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Fakt? No, ale to nie je podstatné, tak to nie je to rozhodujúce, ale máme tu obrovskú výzvu, ktorá sa za chvíľu môže naplniť, to je riešenie koncepcie parkovacej politiky a my väčšinou sme tu za to, aby  sme to robili vo vlastnej réžií, koleg...
	Starosta:
	Slanina....
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Slanina, dobre hovorím, Slatina, kde by sme sa mohli realizovať, hlavne v tom netradičnom podnikaní, sadnime si, uvidíte, zapíšeme sa zlatými písmenami do Staromestskej. Ďakujem, želám veľa úspechov a hlavne dobrej a kvalitnej práce.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Vagač, druhý diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Ďakujem, musím sa troška prestať smiať, lebo nie je to dobré, môj predrečník je naozaj výborný, dobre, ja som sa strašne smial, som sa musel smiať, musím sa ukľudniť, dobre, ja, ja len toľko, že som rád, že sa pani Párnická spýtala členov preds...
	Starosta:
	Ale pán poslanec, už som to opakoval na tomto pléne, na komisiách som to zopakoval, ja to musím zopakovať koľko?
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Áno, ak to neviete prosím vás tie čísla...
	Starosta:
	Čísla, čísla nebudem hovoriť...
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Začnite, poverte pánov, lebo ja toto robím každodenné, že zistím si a keď (nie je rozumieť zo záznamu) poriadkovú službu, tak zistím a ja si tie tri cenové ponuky viem zohnať, lebo ak to mojím akcionárom nepredložím, tak ma vyhodí, nerozumiete?...
	Starosta:
	Poprosím pána Slaninu, nech sa páči.
	Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s.
	(nie je rozumieť zo záznamu) vysúťažené teraz?
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Nie, mne je to jedno...
	Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s.
	(Nie je rozumieť so záznamu)
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	(nie je rozumieť zo záznamu) vysypanie košov budete mať externé firmy, ak toto neviete porovnať vzájomne, no tak tam nemáte čo robiť, skutočne...
	Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s.
	Ja si myslím, že keby ste tam boli Vy, tak zametáte, máte nakupenú techniku, viete presne koľko Vás to stojí, dokonca roka, s čím máme porovnávať? Není problém Vám predložiť materiál, predložím Vám kvantum tabuliek, ja som tiež zo súkromného f...
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu )
	Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s.
	Pardon, je tá plechovka pod smetiakom, je na chodníku alebo je v tráve? Poviem vám prečo, zoberme si ten jeden psí výbeh, ktorý má x m2, o psí výbeh sa v denšnom dni starajú 3 spoločnosti. Mestská polícia ho ráno odomyká, Staromestská v ňom zbi...
	Tá istá idea, čo pri verejných priestranstvách, je pri budovách alebo nehnuteľnostiach, ktoré patria mestskej časti. Dneska keď vyrazí poistky, môžete zobrať zoznam dodávateľov, ktorý robia pre mestskú časť a zisťovať, ktorý človek nám asi tak...
	Počúvať to, že Staromestská bude všetko autorzovať, je to súčasť, tej koncepcie, že bude autorzovať to, čo nám ekonomicky alebo z časového hľadiska nevychádza robiť vo vlastnej réžií.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Párnická, faktická poznámka.
	Poslankyňa Soňa Párnická:
	No, teda ďakujem pán Slanina, akože nám názorne predviedol, teda, škoda, že to neprešlo tými viacerými komisiami ,hej, teda, že ľudia by to a chcela by som nejako upozorniť kolegov nejak, aby sme dodržali takú nejakú citlivosť, lebo tí ľudia tu...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Ziegler, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Tomáš Ziegler:
	( nie je rozumieť zo záznamu ) ak by ste nám napísali do tej tabuľky, že zisk bude  1 00 000 a v decembri nebol, tak by sme sa Vás asi spýtali prečo sa tak, prečo sa tak udialo, to znamená, že to nie je o tom, že dáte nám nejaké čísla a chceme ...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Nicholsonová, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslankyňa Lucia Nicholsonová :
	( nie je rozumieť zo záznamu ) prišla neskôr , takže neviem, že aká bola vlastne diskusia pred Vašim vystúpením a musím povedať, že teda mňa to zaujalo, čo ste hovorili, múdro ste hovorili podľa mňa a keď tu akože niečo chýba, podľa mňa vôbec,...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, veď to práveže to nefunguje, žiaľ, hovorím, tých príkladov z denného je množstvo, hej, ako nechcem naozaj zachádzať do detailov, ale jednoducho, nedá mi, príklad, zavolá pani na úrad, že  od Vianoc jej na konkrétnej ulici chýba p...
	Pán poslanec Gajdoš, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš:
	Ja by som chcel ešte takúto poznámku, že na rozdiel ešte od iných spoločností , ktoré boli vysúťažené na tie jednotlivé aktivity, by sme si mali uvedomiť, že v rámci Staromestskej si poslanci zvolili niektorých členov predstavenstva a majú výraz...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Domorák, diskusný príspevok.
	Poslanec Miloš Domorák:
	Ďakujem, ja tento návrh zoberiem na vedomie, zároveň by sme všetci prijali, aby nasledujúce postupy činnosti predstavenstva nám boli aktuálne zverejnené, budeme očakávať prvé zasadnutie Dozornej rady, ktorá nám poskytne ďalšie informácie. Tak...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, diskusný príspevok.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	Nie, beriem späť, myslím si, že tu už bolo všetko povedané, čo tu bolo, teda moji predrečníci, áno, pán Slanina to povedal celkom dobre, v podstate zapôsobil, akože povedal to jasne, možno čo nám trošku chýba je, že mi sme si už predsa nejakú p...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, na vysvetlenie, samozrejme, že veľké verejné obstarávanie pripravuje mestská časť s tým, že vlastne malo by byť od júla, alebo teda chceme aby od júla vlastne, aby sme mali rámcovú zmluvu, na hovorím, opakujem, rámcovú zmluvu na ...
	Pre vašu informáciu opäť mestská časť iniciatívne osadila na Dunajskej ulici, ktorá patrí do priamej správy Magistrátu, tri veľkokapacitné smetné koše 110 litrové, v okamihu sú tie smetné koše večer plné, to znamená, že ten odpad z tej ulice k...
	Pani Ležovičová, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ďakujem každé ráno sa super bavím, jak naše elektrické autíčko pri Primaciálnom námestí sa otočí a ide späť, pričom by bolo ideálne, aby vyčistil to Primaciálne námestie, ktoré je zasvinené, ale ja sa s nim fakt, každé ráno sa na tom smejem.
	Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s.
	Zareagujem ja, neni to technicky možné, lebo Primaciálne sa nesmie čistiť podtlakovým zariadením kvôli dlažbe , takže naše autíčko príde, ale vedeli by sme ho čistiť inak, musí dvihnúť kefy, vypnúť vysávač a potom ide ďalej.
	Starosta:
	Pani poslankyňa Oráčová, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ja posledný príspevok, chcem poprosiť členov Dozornej rady, sme tu už štyria, prišiel pán Palko, aby sme sa po zastupiteľstve nerozpŕchli, ale už si stanovme termín Dozornej rady, dobre? Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, dobre, ďakujem pekne, diskusia, som sa zľakol, že sa niekto prihlásil, to som ja, takže pokiaľ nie sú diskusné príspevky, tak si dovolím ukončiť diskusiu a poprosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	( nie je rozumieť zo záznamu) my tu máme od poslanca Ondreja Dostála návrh na zmenu uznesenia...
	Starosta:
	Áno...
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	A to, miestne zastupiteľstvo vracia koncepciu rozvoja Staromestská, a.s. na dopracovanie.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, je to návrh pozmeňujúci, takže dávam hlasovať, poprosím prezentujte sa a hlasujte prosím.
	/Prezentácia/
	Starosta:
	Jak môžem poprosiť, skúsme to posunúť ďalej, jednoducho, ak teda.... hlasujete o pozmeňujúcom návrhu pána Dostála.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, za hlasovali 2 dvaja poslanci, proti 3, zdržali sa 14, takže návrh nebol prijatý, poprosím teraz o návrh uznesenia, nech sa páči.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Zastupiteľstvo mestskej časti Bratislva-Staré Mesto  berie na vedomie koncepciu rozvoja spoločnosti Staromestská a.s..
	Starosta:
	Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa.
	/Prezentácia/
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 18 poslancov, proti boli 2, všetci hlasovali, takže konštatujem, že miestne zastupiteľstvo zobralo koncepciu rozvoja Staromestskej na vedomie.
	Bod číslo 12, Návrh na nájom nehnuteľnosti na ulici Žilinská 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa, poprosím pani Malinovú, ako spracovateľa tohto návrhu o krátke úvodné slovo.
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Oddelenie majetkové predkladá návrh na nájom nehnuteľnosti na ulici Žilinská 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa, v podstate súvisí to krátko aj s predchádzajúcim materiálom objekt na ulici Žilinská číslo 1, sa navrhuje dať do ná...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, za úvodné slovo, otváram diskusiu, pán poslanec Dostál.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Ako bolo v správe povedané, ten materiál súvisí s tým predchádzajúcim materiálom, ale pretože ten predchádzajúci materiál bol taký všeobecný, ako bolo, tak ja neviem posúdiť, že či je potrebné schvaľovať takýto nájom, neviem posúdiť, či je potr...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, ja si dovolím oponovať pán poslanec , tá doba nájmu je tam nastavená preto, že pokiaľ jednoducho oni majú do toho investovať a majú navyše tie investície nejakým spôsobom daňovo rozložiť , alebo nejakým, uznať, tak jednoducho je ...
	Pán poslanec Kollár, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Na pána Dostali, aby sme dali za to, chcem len povedať jedno, že diskutovali sme tu o Malej scéne, že im dávame zvýhodnené veci, o Novej scéne, že dávame dotácie a podobné veci a teraz diskutujeme o našej, o našej spoločnosti, ktorú všetci chc...
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Však prvú, mohli ste kedykoľvek zvolať, už keď ste členovia Dozornej rady, ešte by som len chcel k tomu termínu, že prikláňam sa k tomu, môžem?
	Starosta:
	Ale faktická poznámka je minúta...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Ale je to veľmi dôležité , jedna veta, zo 4 rokoch sa dá kľudne urobiť na dobu neurčitú, oni to musia strpieť, to je naša organizácia, musia tak konať, aby nikdy nemohlo dôjsť k vypovedaniu tejto zmluvy. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Bučko, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko:
	Ďakujem pekne, vždy mám rád, keď mám zodpovednosť za hlasovanie za nejakú dobu, ktorú môžem ovplyvniť, no a toto presahuje do ďalšieho volebného obdobia o rok, ale napriek tomu, dá sa tam už, prosto rád mám , za ten čas, za ktorý sa zodpovedá....
	Starosta:
	Súhlasím zase, dovolím si  oponovať, aby sa nestalo to, že niekto príde po nás a jednoducho zrazu bude to bez zmluvných vzťahov, takže preto ten rok, myslím si, že je to primerané, keby to bolo 10 alebo 20 rokov, ako tu bolo schvaľované v minul...
	Pán poslanec Ziegler, faktická poznámka na mňa, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Tomáš Ziegler:
	Mám tak isto námietku voči tej, voči tej dobe, teraz sme sa bavili o tej koncepcii majú teda nejaké čísla, ešte nevieme, čo presne bude robiť, aké možno príjmy výnosy, či si to budeme uňho objednávať, možno to dopadne tak, že tá veľká súťaž v ...
	Starosta:
	Pán poslanec Osuský , faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne pán starosta, ja si myslím, že toto 4 ročné zabezpečenie, ako povedala pani kolegyňa , aby mohli investovať s pokojným svedomím, nie je hádam dôvodné v prípade vzťahu zakladateľa, teda mestskej časti a jej dcér, to znamená, nemys...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, faktická poznámka.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	No len do tej neurčitej doby, to by vlastne znamenalo, že žiadne, žiadny nájomcovia   neinvestujú pokiaľ nemajú nejaký dlhodobý nájom  na dobu určitú, čiže ak má niekto na dobu neurčitú, vôbec neinvestuje, takto to evidentne nefunguje ani medz...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	No a ja zase tiež mám, ako s týmto materiálom problém, teraz ste pán starosta povedali, ma zaujala Vaša jedna, že v júli by ste chceli, aby bola, nie že spustená veľká súťaž, ale výsledok veľkej súťaže bude ako nový dodávateľ , alebo nový ten, ...
	Starosta:
	Viete veľmi dobre, že keď nemáte žiadny právny vzťah k nejakému priestoru, tak nemôžte si zaviesť ani telefónnu linku, ani internet, ani nič, tá výpožička končí koncom februára, to bol Váš návrh skrátiť to do konca februára , rozumiete, neviem t...
	Pani poslankyňa Nicholsonová, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslankyňa Lucia Nicholsonová :
	Áno, tak ja mám taký pocit, že ten predošlý bod sme  uzavreli s tým, že proste dáme im šancu, že nás oslovil ten zámer, že sa nám páči tá koncepcia, akokoľvek je teraz nešpecifikovateľná , tak ako povedal pán Slanina, že oni tiež ešte nevedia ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	Ja sa presne vraciam k tomu, že ja tu nejdem ako niečo riešiť, ale my dneska úplne nevieme a nemáme tú predstavu a vyzerá, že ani poslanci alebo ja možno ja neviem, nejakú jednoznačnú predstavu, čo mi s tou Staromestskou chceme, teraz ste pov...
	Starosta:
	To nie je predmetom súťaže...
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	Dobre, ale dneska nemáme nejakú jednoznačnú predstavu, čo chceme. Ja si nemyslím, že tie priestory sú zanedbané, určite beriem, že ten areál a tam kde sídlil VEPOS, áno, o tom sa môžeme baviť, že tam patria takéto spoločnosti, na druhej strane...
	Starosta:
	Ja len chcem upozorniť, že momentálne tých 30 000 ročne platí mestská časť. Ideme šetriť peniaze mestskej časti, to znamená ,že ak by nemusela mestská časť platiť náklady na prevádzku, energie, toho celého areálu, pre vašu informáciu tam konč...
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	No Staromestská ich bude platiť...
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ale to nie je mestská, to je obchodná spoločnosť...
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ja si myslím, že neviem, minulý rok ste uzavreli s akým? Akou bilanciou?
	No vygenerovali im nejaké, ako jednoducho....
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Je tam zisk za minulý rok , samozrejme, no ale, ale rozumiete....
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	To je v poriadku, ale tu ako... V tých priestoroch, o ktorých hovoríte (nie je rozumieť zo záznamu) akcionára z tých priestorov od leta bude sociálna výdajňa, hej, ktorá bude, konečne dostane normálne priestory na normálnom mieste a nebude pro...
	Pán poslanec Ziegler, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Tomáš Ziegler:
	Chcem len na margo toho, o čom sme sa pred chvíľočkou rozprávali, predsa len to pomeníme už, Staromestská je , je akcio, je Staré Mesto, to znamená, že keď poviete, že Staromestská znáša náklady, je to tu prezentované ako teda, ako mestská ča...
	Starosta:
	( nie je rozumieť zo záznamu), že proste nebudú mať právny vzťah k tomu areálu, jednoducho akože.... ( nie je rozumieť zo záznamu).
	Poslanec Ing. Tomáš Ziegler:
	( nie je rozumieť zo záznamu) ale udeje sa čo?
	Starosta:
	Poprosím, dokončíme faktické poznámky, pán poslanec Tatár a nech sa páči faktická.
	Poslanec MUDr. Peter Tatár:
	Ďakujem za slovo, tuná predrečníci maľujú rôznych čertíkov na stenu, len aby reč nestála, ale tým strácame čas a neprejavujeme svoju vlastnú zodpovednosť voči tej vlastnej firme, ktorú sme teda podporili, aby existovala, ktorej činnosti sme p...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pána Slanina, pána Slaninu o krátku reakciu.
	Igor Slanina, predseda predstavenstva Staromestská a.s.
	Ja len dve poznámočky, ono sa nestane teoreticky nič, keď neuzavrieme tú zmluvu, len tým, že  ja nesiem právnu zodpovednosť a budeme fungovať v tom areály po skončení zmluvy o výpožičke, tak môže nastať x, y extrémnych situácii od úrazu cez be...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	( Nie je rozumieť zo záznamu) taký pocit, že sa pýtate , myslím si, že teda sa máme pýtať my, pokiaľ ma pamäť neklame VEPOS mal 39 300 Euro platil nájomné, energie sú 29 000?
	Starosta:
	Áno.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	30 000 dobre, vyhodili sme VEPOS v pohode, akože tak, len otázka , kto tam je teraz? Nikto, prečo sme vyhadzovali VEPOS, keď sme nemali možno ďalšieho (nie je rozumieť zo záznamu) ktorý by zobral ten nájomný vzťah, aby to platil, čiže teraz ak...
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	Nájomné zmluvy boli samozrejme s mestskou časťou..
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná :
	S mestskou časťou no presne tak, a tak isto ako spoločnosť KOB, pán starosta predsa vie tú históriu, čiže týchto ľudí nevieme, je za tým doktor (nie je rozumieť zo záznamu) , ktorý je majiteľ predsa pozemkov na Žilinskej a neviem s nimi nejak...
	Starosta:
	Pre Vašu informáciu na Žilinskú je investičný zámer a vlastník je stále, to znamená, že trh končí, my sme vlastne o tom hovorili aj s obyvateľmi s okolia a keďže tam bola úvaha o tom, že mestská časť by sa nejakým spôsobom mohla podieľať na pre...
	Pán poslanec Ziegler, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Tomáš Ziegler:
	Ešte na pána Slaninu, myslím, že tu nikto nenamietal tú výšku toho nájmu, to 1Euro, takže o tom blízkom cite k tej spoločnosti, myslí, že ju máme ,ale tu je presne o tom ,Vy tiež sami v tejto chvíli neviete, budete mať 10,20,30,40,50 zamestn...
	Starosta:
	Pán poslanec, tá nájomná zmluva, ako viacerí tu z vás hovoríte, že máte problém s tou dobou 4 roky, nikto z vás nedal pozmeňujúci návrh na to, aby to bolo na dobu neurčitú, to akože na margo toho, samozrejme, žiadna nájomná zmluva nie je Písmo...
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ale o čom chceme rokovať? Tak buď chceme tú....
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ale ja si myslím, že , ja som bol stále v tom, že chceme z tej Staromestskej vybudovať normálnu obchodnú spoločnosť, obecnú obchodnú spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať nejaké činnosti pre mestskú časť, pre samosprávu, takže ja stále nerozumie...
	Pán poslanec Kollár, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Ďakujem, mali sme počúvať slová pána Tatára, nerád sa opakujem po druhom ale fakt, však tu diskutujeme o našej spoločnosti, dajme jej dôveru, dajme jej možnosť a verím, že keď schválime, lebo to musím v diskusnom vystúpení povedať,  zmenu návrh...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	(nie je rozumieť zo záznamu) čerstvo uležané, návrh na zmenu uznesenia v bode 12, kde sa v odseku A v bode 1 doba nájmu: nahrádza slovo určitá  4 roky slovom neurčitá, znova predosievam, že si nerobím ilúzie, že toto je zásadná zmena, ktorá tu...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár.
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	( nie je rozumieť zo záznamu) áno ale pán poslanec...
	Starosta:
	Áno je to tak...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Ale ja som povedal, že avizujem svoje vystúpenie , však som bol prihlásený...
	Starosta:
	Aha jasné, takže pán poslanec Kollár.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Pán poslanec..
	Starosta:
	Teraz je prihlásený pán poslanec Kollár.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Neveril som, že vo Vašom extempore podáte tento návrh, tak som to chcel zazichrovať, ale ďakujem Vám, že ste ho podali. Samozrejme tento návrh, ktorý som mal pripravený odovzdal som ho pred Vami, sťahujem, pretože je identický.
	Starosta:
	Ďakujem pekne , pán poslanec, ďakujem pekne, takže pokiaľ už nie sú ďalšie, záujem diskutovať, dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím Návrhovú komisiu o sumár, pred hlasovaním o návrhu uznesenia, nech sa páči.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem, máme tu návrh na zmenu uznesenia od pána poslanca Petra Osuského a to v bode A v bode, číslo 1 doba nájmu neurčitá.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto pozmeňujúcom návrhu. Nech sa páči, prezentuje sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 16 poslancov, proti nebol nikto, 4 sa zdržali. Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh bol schválený a poprosím Návrhovú komisiu o návrh záverečného uznesenia.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	To znamená, že hlasujeme o materiály, tak ako ho máte predložený avšak v uznesení bode A 1 doba nájmu neurčitá.
	Starosta:
	Nech sa páči prosím, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 15 poslancov, proti bol 1, zdržali sa 2, návrh na nájom nehnuteľnosti na ulici Žilinská číslo 1 bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa.
	Ďakujem pekne, poďme ďalej, bod číslo 13 Návrh na podmienky vzájomnej spolupráci  medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a organizáciou Via Cultura, poprosím pani Malinovú aby predlo, uviedla tento materiál.
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového:
	(nie je rozumieť zo záznamu) a organizácii Via Cultura, ištitút pre kultúrnu politiku , na predchádzajucom zastupiteľstve ste opäť splnomocnili pána starostu, aby priniesol kvázi novú koncepciu vzájomnej spolupráce, predkladáme teda tento návrh...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, to opäť to súvisí s tým, že snažíme sa tam nastoliť normálne pomery, aby proste ten vzťah tej správe a využívaní toho paláca, aby bol v súlade so zákonom a aby to bolo všetko zrozumiteľné a jasné, že kto za čo zodpovedá. Ďakujem ...
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Ja by som len chcel zopakovať, moju otázku z finančnej komisie, že či už je pripravený návrh tej  zmluvy a či sa s ním budeme môcť oboznámiť vopred, pred tým, ako bude uzavretý , lebo za štandardnejšie by som považoval aby sme neschvaľovali iba podmi...
	Mgr. Michaela Malinová, vedúca referátu majetkového :
	Zatiaľ návrh zmluvy nie je , v prípade, že schválite tento zámer, tak samozrejme, že tá pôvodná zmluva trvá až do 3.apríla 2016 , čiže určite bude zasadať majetko – finančná komisia, nie je problém Vám potom návrh zmluvy predložiť.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík, diskusný príspevok.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Ďakujem pekne, to trošku sa netýka tohto presne bodu, ale chcem upozorniť, že Via Cultura dáva nesprávnu informáciu. V novinách a v televíznom vysielaní sa objavilo, že Pistoriovci boli židovského pôvodu, nie je to pravda, sú pochovaní na O...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, ďalej, takže končím diskusiu a poprosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Návrhová komisia:
	Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, preto budeme hlasovať, tak ako je napísané v návrhu uznesenia.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, za hlasovalo 14 poslancov , 1 sa zdržal, konštatujem , že návrh bol schválený.
	Bod číslo 14, návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v oblasti kultúry, dovolím si to, bez nejakého úvodného slova, otváram diskusiu. Pokiaľ nie sú, nie je záujem diskutovať, tak dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím Návrhovú ko...
	Návrhová komisia:
	Ďakujeme za slovo, keďže nebol žiadny pozmeňujúci návrh, tak budeme hlasovať o pôvodnom návrhu na poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, takže Ticho a spol. 10 000 Eur , divadelné združenie GUnaGu 11 000 Eur a Art...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem, konštatujem za hlasovalo 15 poslancov, návrh bol schválený.
	Bod číslo 15 správa o výsledku kontroly verejných obstarávaní uskutočnených miestnym úradom, pri ktorých bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky vo výške minimálne 5 000 Eur , v I. polroku 2015. Poprosím pán kontrolóra Olivera Paradeseira ...
	Ing. Oliver Paradesier, miestny kontrolór:
	Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené zhromaždenie, vážené zastupiteľstvo. V podstate predpokladám, že ste si to všetci dôkladne prečítali a preto sa zamerám len na záver, kde by som chcel poukázať na 3 oblasti.
	Prvá oblasť je administratívna, týka sa interného spracovania verejného obstarávania na úrade, kde, ako bolo skonštatované máme smernicu, ktorá má 14 príloh, čo tvorí dosť značné administratívne zaťaženie pri tom verejnom obstarávaní, potom s...
	Druhá oblasť je oblasť zverejňovania, tam som poukázal, že na našej webovej stránke zverejňovanie bolo na troch lišt, na troch častiach , kde sa jednotlivé časti odkazovali na seba a niektoré neboli funkčné. Tento stav sa už počas kontroly z č...
	Posledná oblasť je oblasť zákaziek s nízkou hodnotou, kde musím konštatovať, že za ten polrok, keď sme oslovovali, lebo tam ide o priame oslovenie, tak vlastne zo 100 % oslovených subjektov sa nám vrátilo percentuálne len 48 % . Takže len polovi...
	Starosta:
	Pán poslanec Kollár, nech sa páči, diskusia.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Áno, ďakujem, je to dobrý materiál, ktorý dáva obraz o tom, čo sa deje v Starom Meste, čo sa deje na úrade, čo sa všetko súťaží, ako sa súťaží a aká je koncovka. Ja by som chcel, opýtať sa v bode 12 príprava mestskej časti Staré Mesto na Pred...
	Starosta:
	Ďakujem pekne , ja len pre vysvetlenie, tak bod číslo 12, táto súťaž bola zrušená. Takže tam sa nerealizovalo sa a na základe toho sa nemíňalo, neobjednávalo.
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ale to bolo zrušené...
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Dá sa to, jasné...
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Pán poslanec Dostál, nech sa páči, diskusný príspevok.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Ďakujem, zhodou okolností chcem zareagovať na veci, ktoré sú obsiahnuté v tej správe a zároveň ich aj pán kontrolór spomínal, jednak ide o tie smernice upravujúce proces verejného obstarávania, zacitujem : „ Pri kontrole bolo zistené, že smerni...
	Ing. Oliver Paradesier, miestny kontrolór:
	14 príloh....
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	14 smerníc s prílohami, ale aby teda to bolo čo najviac prehľadné , alebo aspoň v rámci možnosti prehľadnejšie, druhá vec na ktorú sa ja chcem spýtať sú tie oslovované subjekty pri tých zákazkách s nižšou hodnotou  a teda na tú poukázanú nízku ...
	Ing. Oliver Paradesier, miestny kontrolór :
	Zapnúť mikrofón, už sa mi podarilo, pokúsim sa odpovedať na tú prvú aj na tú druhú otázku, k otázke tej smernice, ten skutkový stav naozaj bol taký v čase prebiehajúcej kontroly (nie je rozumieť zo záznamu) bol spôsobený tým, že sa prechádzalo ...
	Starosta:
	Poprosím pán Zagyiho.
	Ing. Erik Zagyi, vedúci referátu verejného obstarávania :
	Čiže ja sa vyjadrím k tým, najprv k tým prílohám, keďže bolo vlastne nové vedenie mestskej časti, takže prišli nové, nové , my sme mali samozrejme v roku 2014 svoju smernicu, prišlo nové vedenie, prišli nové postupy , takže vznikla aj nová smer...
	A k tomu oslovovaniu, tak ako pán kontrolór povedal, jednotlivé tie oddelenia vypracujú  takzvanú žiadosť na taký realizačný projekt sa to volá a súčasťou toho realizačného projektu pri tých zákazkách na tovary a služby do 20 000 bez dane a  p...
	Starosta:
	Pán poslanec Dostál, faktická poznámka.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Ja som sa pýtal práveže, či sa to zverejňuje vopred, že či okrem tých troch alebo piatich firiem, ktoré sú priamo oslovené, tak teoreticky si tú informáciu môže nájsť ďalších desať, z ktorých ďalších desať, alebo ďalších šesť alebo dve sa môžu ...
	Ing. Erik Zagyi, vedúci referátu verejného obstarávania :
	Tak začnem to, čo si pamätám, tú smernicu by som nezverejňoval, lebo to sú naše interné predpisy, potom každý by si tam mohol, toto ste nedodržali, tamto ste nepostupovali, tak to sú len naše interné, ako by sme mali my postupovať. K tomu výbe...
	Starosta:
	Ďakujem pekne , ja chcem len upozorniť, že to elektronické trhovisko funguje takým spôsobom, že tam je oslovených 250 firiem napríklad, ktoré sú na niektorú konkrétnu činnosť prihlásené v tom trhovisku, potom možno reaguje tri, päť závisí od to...
	Pán poslanec Kollár, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Pán starosta, nechce sa mi to veriť, že dám zadanie na modrý kvetináč a vyhrá červený, niekde je chyba v tom zadaní...
	Ing. Erik Zagyi, vedúci oddelenia verejného obstarávania :
	V zadanie  bolo napísané  presne, ešte aj fotky tam boli, presné rozmery, presná kvalita materiálu, presné zoskupenstvo plastu, všetko ešte fotky sme tam dali.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Tak to treba zrušiť, také elektronické...
	Ing. Erik Zagyi, vedúci referátu verejného obstarávania :
	No tak lenže viete , on sa nám prihlásil, automaticky systém uzatvorí zmluvu a on potom povie, no viete ale ja vám ponúknem takýto menší kvetináč, alebo vám dám ešte nejakú zľavu, ale my taký kvetináč nepotrebujeme a zabrzdil nás, už sme mohli ...
	Starosta:
	Pán poslanec Dostál, faktická poznámka.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	No, sú tovary a služby, ktoré musia ísť cez elektronické trhovisko a s tým nijako nepohneme, to neošetríme smernicou, ale my sa tu bavíme o tých , ktoré nemusia ísť a tam, ak som tomu dobre rozumel, ak sa to zverejní na webe, tak ste povedali, že...
	Ing. Erik Zagyi, vedúci referátu verejného obstarávania:
	Ako metaforu..
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Ako metaforu a metaforické elektronické trhovisko na rozdiel od toho zákonom vytvoreného, nemusí byť natoľko rigidné, lebo naozaj v elektronickom trhovisku pokiaľ je niečo nastavené a vyhodnotí Vám to , tak nemôžete s tým ani o milimeter doprava an...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ďakujem, ja by som skôr technicky, ja rada porovnávam a v tomto prípade, by som prosila, ak je to možné nabudúce, keď bude vyhodnotenie máme súťažná cena, vysúťažená cena, prvá je s DPH, druhá bez DPH a jednoducho ja si k tomu musím prepočíta...
	Ing. Oliver Paradesier, miestny kontrolór :
	Rozumiem, pri najbližšej kontrole to zohľadním.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, keďže sa nikto nehlási do diskusie, dovolím si ukončiť diskusiu o bode číslo 15 a poprosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem, návrhová komisia nedostala žiadne návrhy na zmenu uznesení, preto prosím hlasujte o materiály tak, ako ho máte predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže beriete na vedomie, prezentujte sa prosím.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem , že ste zobrali na vedomie informáciu, pardon správu o výsledku kontroly, za bolo 19 poslancov, všetci hlasovali za.
	Bod číslo 16 správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2016, poprosím pán kontrolór Paradesier.
	Ing. Oliver Paradesier, miestny kontrolór:
	Poprosím, je to správa o činnosti za minulý rok, všetky materiály, ktoré sú tu uvádzané boli prerokované v tomto zastupiteľstve, takže bez úvodného slova.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, otváram diskusiu, pán kontrolór, že pán kontrolór, pán Kollár, diskusia.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Už, tak rýchlo?
	Starosta:
	Áno.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Fajn, ďakujem, ja si myslím, že v úvode treba oceniť prácu pána kontrolóra, je to asi samozrejme, ale chýbajú mi tam niektoré veci a tie by asi mohlo doložiť odborný pracovníc, sťažnosti a petície. Fantasticky klesajú sťažnosti, vidím v tom len...
	Starosta:
	Pán kontrolór, nech sa páči.
	Ing. Oliver Paradesier, miestny kontrolór:
	Začnem od konca, na webovej stránke mestskej časti Staré Mesto je zriadená adresa webová, zodpovednaosoba@staremesto.sk , na ktorú si v zmysle tohto predmetného zákona môžu zamestnanci postúpiť tento podnet. Nakoľko ste správne povedali, že je...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Ing. Oliver Paradesier, miestny kontrolór:
	Áno, nech sa páči, otázke som rozumel, ale odpovedať neviem. Ako...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ale kto je odborný pracovník? Protispoločenská činnosť?
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Pán prednosta, vieme sa k tomu vyjadriť? Nevieme sa k tomu vyjadriť, ale vieme sa k tomu...
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Pripravíme štatistiku a doručíme.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	A tá bude...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ale 2014 mám pocit, že bola prerokovaná vlani. O tom ste rokovali.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Áno.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ďakujem, pekne.
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ďakujem, pekne, takže pokiaľ už, pokiaľ už nie je záujem diskutovať, tak dovolím si ukončiť diskusiu a prosím o návrh uznesenia, návrhovú komisiu.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem, návrhová komisia neobdržala žiadne návrhy na zmenu uznesenia , takže hlasujte o materiály tak, ako ho máte predložený. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem pekne,  prezentujte.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	Prosím hlasujte, ďakujem pekne.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže konštatujem, že ste správu miestneho kontrolóra vzali na vedomie, za hlasovalo 19 poslancov, jednomyseľne.
	Bod číslo 17, poslanecký návrh – zverejňovanie miezd, platov alebo platových pomerov, poprosím jedného z predkladateľov, alebo oboch, pána Muránského a pána Domoráka, aby uviedli tento návrh. Môžete aj z miesta. Nech sa páči.
	Poslanec Miloš Domorák:
	Cieľom tohto návrhu je len zjednodušiť pre občanov prístup k informáciám, na ktoré majú aj tak právo a stransparentniť, že nemusia vyhľadávať všelijaké zásady, ale že dostanú jedným jednoduchým kliknutím na obrazovku pred seba, presné pomery, k...
	Starosta:
	Brutto alebo netto?
	Poslanec Miloš Domorák:
	Myslím, že brutto, ale naozaj to nikoho nemusí zaujímať.
	Starosta:
	Lebo brutto, to znamená, že nedostali, hej? To len odišli z účtu úradu ( nie je rozumieť zo záznamu) pán poslanec Holčík, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Ďakujem pekne, svoju prvú výplatu som dostal v máji alebo v júli 1951 a dostal som k nej aj výplatný lístok. Potom som bol kontinuálne zamestnaný vyše 50 rokov a dostával som takzvané výplatné pásky, na každej výplatnej páske sa dalo všetko p...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	(nie je rozumieť zo záznamu) som sa potešil, u nás v robote si mysli, že dostávam poslanecký plat na úrovni poslanca Národnej rady, že pán Kollár, Vy sa máte a keď tam uvidia tie šuplity, tie, môj syn tomu hovorí drobáky, takže, alebo plecháče, n...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Muránsky, faktická na pána Holčíka.
	Poslanec Viktor Muránsky:
	Pán Holčík, nikto od Vás samozrejme nechce, aby ste zverejňovali peniaze, ktoré zarábate, tu ide o zverejnenie peňazí, ktorými Vás platia občania, teda zastupiteľstva a ja myslím, že keď za niečo platím, tak mám mať právo jednoduchého prístupu k...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík, faktická poznámka.
	Poslankyňa PhDr. Štefan Holčík:
	( nie je rozumieť zo záznamu) to pri každom zastupiteľstve povedať, koľko som mal na poslednom výplatnom lístku a keďže je to suma skoro tá istá, ako máte Vy, takže každý poslanec má to isté, preto nevidím dôvod, aby nejaký pracovník tohto úradu,...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Gajdoš, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš:
	Ja teda nie som právnik, neviem posúdiť, ako to teoreticky, či je to právne, v poriadku, že či mi môžeme žiadať starosta, zástupcovia starostu a bla, bla, bla, uverejnili svoje príjmy, či to má oporu, čiže neviem to zhodnotiť, ako čo sa týka moj...
	Starosta:
	Neviem, ja si, mne môj plat schvaľujete vy, takže ako je verejne známy, takže tiež nemám problém, ja si len pamätám z mladosti, také pravidlo bolo, že o platoch a o politike ako nehovorí, ako hovoríš, takže to bolo, tak som aspoň, doba je samoz...
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Toto je podľa mňa navyše robota, ani ja si neuvedomuje, dokiaľ mi to dakto nepovie, koľko je to v čistom? Lebo vieme, pri každých a po každých voľbách je to vo všetkých médiách, koľko ktorá mestská časť poslancovi platí, my to máme veľmi jednod...
	Starosta:
	Pán poslanec Muránský, faktická.
	Poslanec Viktor Muránsky:
	Oporu v zákone to má, ten zákon je v návrhu citovaný, takže po tejto stránke je to úplne v poriadku, čo sa týka prácnosti, komunikoval som to s pracovníkmi úradu a bolo mi povedané, že to je v podstate jednoduchá záležitosť, lebo oni to samozrejm...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Tatár, faktická poznámka.
	Poslanec MUDr. Peter Tatár:
	Ďakujem pekne, asi sa tu nikto nebráni zverejňovaniu, lebo však nič také neutajujeme, ale tiež sa pripájam, že je to možno zbytočné, ale ja ako za celý tento kolektív, že pekné gesto, že sa nehanbím za to, že máme nejaký, nejakú výplatu a asi sa...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, dostali sme sa k diskusným príspevkom, pani poslankyňa Oráčová.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ja len pre presnosť, tak zo 17 mestských častí to majú 2 mestské časti a to je Nové Mesto a Karlovka, aj to som si nie istá, či to tam už prešlo zastupiteľstvom. Viktor.
	Poslanec Viktor Muránský:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Takže majú to, majú to 2 mestské časti.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, diskusný príspevok.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Chcel by som podporiť návrh kolegov, kde súhlasím s tým, čo tu zaznelo aj zo strany tých, čo s tým nesúhlasia, že , že platy sa nezverejňujú, platy sú napríklad aj podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám jedna z vecí, ktoré sa , ktoré...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Alebo, alebo len, zabudol, no...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Ďakujem veľmi pekne, ste mi pomohol, že moja otázka bola správna, že som sa dodatočne chcel dozvedieť obsah týchto sťažností a pre pracovníka, ktorý to mal v náplní práce, mi to mohol tromi vetami povedať. Ďakujem.
	Starosta:
	Za rok 2015 budete prerokovávať správu ešte len, tá bude predložená na rokovaní...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Ale sme hovorili 2014, nie ?
	Starosta:
	Ale ja som povedal, že taká správa, určite bola schvaľovaná..
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	Ste mi pomohol, chcel som povedať, že som tu nebol, čiže moja otázka bola opodstatnená, ďakujem pán Dostál.
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Áno, pán poslanec Dostál, faktická poznámka.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Ja teda zareagujem na faktickú pána poslanca Kollára, troma vetami, by sa tých 28 strán asi ťažko prerozprávalo a to, že si to nepamätá ani pán kontrolór, ani neviem kto z pracovníkov úradu ani ja som si nepamätal presne, či to bolo v marci aleb...
	Starosta:
	Ďakujem pekne.
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Ale už nie, už ukončil fakticky poznámkou...
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Prihláste sa ako pán poslanec....
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Neobmedzujem, ale....
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Pán poslanec Kollár, nech sa páči, máte faktickú poznámku, tretiu.
	Poslanec Ing. Miroslav Kollár, MHA:
	(nie je rozumieť zo záznamu) , že rozsah tých podaní a sťažností a tých petícií, čom mal byť zameraný, tromi vetami by mi to bolo stačilo. Ďakujem.
	Starosta:
	Ďakujem.
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Pán poslanec Straka, diskusný príspevok.
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	Ďakujem pekne za slovo, nie som nejaký taký , že ješitný , lebo (nie je rozumieť zo záznamu), môžeme sa vrátiť až na začiatok rokovania k bodu 1, ale k tomu bodu, ktorý teraz prerokovávame, by som chcel povedať aspoň toľko, že financie všeobe...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Nicholsonová, faktická poznámka na pána Straku.
	Poslankyňa Lucia Nicholsonová :
	Ja chcem iba povedať pán Straka, že sa veľmi mýlite, pretože, práve to je to, čo ľudí zaujíma a napríklad z tej vyššej politiky, z toho veľkého parlamentu Vám môžem povedať, že ja ako dostávam tak 5x denne, že koľko zarábam, nikto sa nepýta n...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, už štvrtý žiaľ nemôžte, pán poslanec Straka.
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	Ďakujem pekne  za slovo, ja s tým naozaj problém nemám a som presvedčený, áno v tej vyššej politike a parlamentnej, tak sú to iné peniaze a tam sa o to ľudia zaujímajú, ale tieto odmeny, ktoré dostávame tu, myslím, nie sú až také....
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Hovorme do mikrofónu prosím, keď máme slovo.
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	Budeme hlasovať...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslankyňa Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Ďakujem, len ja ako pracovník predtým Národného múzea, teraz Mestského múzea som celý život platený z verejných financií, musím povedať, že moje platy boli vždy tie najnižšie, čo mohli byť a keď som potom nastúpil na Radnicu ako námestník prim...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Nicholsonová, faktická poznámka na pána Holčíka.
	Poslankyňa Lucia Nicholsonová :
	Pán Holčík, všetky tieto veci treba zverejňovať, to nie je informácia pre Vás, to je informácia pre tých tam vonku, ktorí sa podľa toho majú zariadiť, či voliť takého, čo nechodí na komisie, kto nechodí na zastupiteľstvá a berie za to plat a ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Domorák, diskusný príspevok.
	Poslanec Miloš Domorák:
	Ďakujem za slovo, no nechcel som tu vyvolať žiadnu takúto vášnivú diskusiu, zverejňovanie príjmov, akýchkoľvek je vec citlivá, my si to uvedomujeme, jednoducho sme verejný činitelia a v konečnom dôsledku je to, či si to uvedomujeme, alebo nie,...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, reaguje na pána Domoráka.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne, chcem len potvrdiť to, čo hovoril teraz Miloš Domorák, myslím si, že je strašne pohodlné, keď budem a teda povedzme si otvorene, že neviem či sme pohostinný národ, ale, že sme závistlivý národ to je teda zicher jak smrť. To zna...
	Starosta:
	Pán poslanec Kollár, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Pán poslanec prosím, budete tak láskavý? Slovo má pán poslanec Kollár.
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	Pani poslankyňa, ja sa vôbec nečudujem, že ľudia sa zaujímajú o platy poslancov  Národnej rady, pretože sledujú televízne prenosy, kde sála zíva prázdnotou a nejde o šrot, tak jak môj syn hovoril, za odmenu nás, ktorí tu od rána do večera sed...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, to je posledný diskusný príspevok, ako pozerám na monitor, takže dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Návrhová komisia neobdržala žiaden návrh na zmenu uznesenia, preto prosím hlasujme  o materiály tak, ako ho máme predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne,  prosím prezentujte.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže konštatujem, že za hlasovalo 9 poslancov, proti boli 2, zdržali sa 8, konštatujem, že tento návrh nebol schválený.
	Bod číslo 18 Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva, ktorým bola schválená výška príspevku snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu, poprosím pani Zapletalovú, vedúcu oddelenia matriky miestneho úradu.
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Aha, takže pardon, tak poprosím, nech sa páči. To bude rýchlo. Ďakujem.
	Mgr. Mária Zapletalová, vedúca oddelenia matriky:
	Dobrý deň, vážený pán starosta, vážený poslaneckí zbor, predložila som návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto číslo 105 z roku 2011, v časti B., v ktorej bola schválená výška príspevku snúbencov n...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže otváram diskusiu, pani Ležovičová.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ďakujem, ja len, aby sme upresnili, vymenúvavame konkrétne ulice...
	Mgr. Mária Zapletalová, vedúca oddelenia matriky:
	Áno.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	A meníme len pešiu zónu, čiže my nemeníme úplne nič, len (nie je rozumieť zo záznamu) konkrétne ulice.
	Mgr. Mária Zapletalová, vedúca oddelenia matriky:
	Áno.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Tie, ktoré boli vymenované k pešej zóne.
	Mgr. Mária Zapletalová, vedúca oddelenia matriky:
	Áno.
	Starosta:
	A ešte starostka na starosta. Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík, faktická poznámka.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Ďakujem, v tom dôvodnom materiály, ktorý je z roku 2011, sa píše, že od príspevku sú oslobodení snúbenci, v prípade, že sobášny obrad sa vykoná v ich byte, alebo v nemocnici, pokiaľ jeden z nich je pripútaný na lôžko, alebo aspoň jeden z nich, z...
	Mgr. Mária Zapletalová, vedúca oddelenia matriky:
	Tam len sa vyrubuje správny poplatok.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Ďakujem.
	Mgr. Mária Zapletalová, vedúca oddelenia matriky:
	Vyrubuje sa poplatok. Áno.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Ďakujem.
	Mgr. Mária Zapletalová, vedúca oddelenia matriky:
	Áno.
	Starosta:
	Áno.
	Mgr. Mária Zapletalová, vedúca oddelenia matriky:
	Sobášime aj tam, áno a tam vyrubujem poplatok.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže pokiaľ už nie sú otázky ,tak končím diskusiu a prosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Návrhová komisia nedostala žiaden návrh na zmenu uznesenia , preto prosím hlasujte  o materiály tak, ako ho máte predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne,  prosím prezentujte.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, za hlasovalo 7 poslancov, 1 sa zdržal, konštatujem, že návrh bol schválený, ďakujem pekne pani vedúcej oddelenia a keďže medzičasom odbila 16.hodina a tak máme tu priestor pre občanov, prihlásila sa pani Irena Vavrincová, z občians...
	Občan:
	Moje meno je Irena Vavrincová, môj kolega pán Martin Moltačaj, my sme z občianskeho združenia  Z24, obývame bytové domy Mýtna, Záhrebská a Povraznícka, zastupujeme časť vlastne ľudí, ktorí tieto domy obývajú, parkujeme, respektíve náš dvor obs...
	Občan:
	( nie je rozumieť zo záznamu), že tú genézu vývoja toho problému sme všetci v mailoch, verím, že ste si to prečítali, ťahá sa to už nejaký čas a nie je naším cieľom bojovať s firmou TEKTON, našim cieľom je zrekultivovať, alebo skrášliť si ten ...
	Občan:
	Ešte jedna vec, my sme tú firmu TEKTON oslovili, len bohužiaľ, pravdepodobne nemali nejaké kapacity, respektíve asi to nejak nedocenili, takže preto sa vlastne dovoláme o pomoc aj tuto u vás, je dosť možné, že k nejakému konsenzu príde, ale za...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, neviem, ďalší občania chcú vystúpiť, tak neviem, pán poslanec Gajdoš chce reagovať.
	Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš:
	Predseda komisie pre územné plánovanie  a životné prostredie, ja toto považujem zatiaľ taký problém, čo sa týka toho parkovania, ako problém naozaj skôr komisie pre dopravu, ale vy tu hovoríte o aj nejakej zeleni a o týchto záležitostiach, mož...
	Občan:
	My rozmýšľame o zrušení 16 miest, pričom, ktoré si prenajíma firma TEKTON, ktorá vlastne má miest, jej budova je vlastne súčasťou vnútrobloku, má tam aj jeden z vchodov a ich hlavný vchod je smerom na Mýtnu, kde oproti majú dvoje, jedny podzem...
	Občan:
	Ide nám o to, že tam sú hluché kúty, kde tá zeleň by sa dala v podstate nejakým spôsobom implantovať a druhá vec je ešte že, za akých podmienok sú tie parkovacie miesta v tejto chvíli vlastne prenajímané, že keby sme neboli ten tlak vyvinuli, ...
	Občan:
	My vám prípadne pošleme ešte raz tú genézu, to je architektonický návrh a my sme s tým už, prípadne komisia dopravy, teda vyjadrila záujem sa ísť pozrieť na miesto, čo je úplne najlepšie budeme radi, ak tam budeme my, aj tým architektom, aj zás...
	Starosta:
	Ja len na upresnenie, aby nevznikol dojem, že nemáte súhlas, Vy ste o ten súhlas nežiadali, takže, súhlas na to, aby ste mohli robiť niečo so zeleňou, pokiaľ viem, tak nebola taká žiadosť predmetom podania na miestny úrad.
	Pán poslanec Bučko, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko:
	Ďakujem pekne, neboli myslím prípravy na to, že prídete, boli by sme sa na to viacej pripravili, ale ako si pamätám, dostali sme tie veci aj od vás aj od firmy TEKTON a tam som,               ( nie je rozumieť zo záznamu) pravdepodobne nikdy nep...
	Občan:
	Ale my to nespochybňujeme, my len hovoríme, že o ten dvor sa iným spôsobom nestarajú a že to nájomné...
	Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko:
	Ale však to je zvlášť tiež , oni sa starajú o tú časť, ktorú majú pravdepodobne oni v správe...
	Občan:
	Oni majú prenajaté, neviem či majú k tomu nejaký vzťah právny, my ako občianske zduženie k tomu nemáme žiadny právny vzťah, nemôžme žiadať ani o granty,  nemôžeme, my sme, pôvodná idea bola si to prenajať od mesta, s touto požiadavkou sme sa stre...
	Občan:
	Starostom aj s pánom prednostom, ale proste k nejakej dohode neprišlo, respektíve tie slová, alebo dohody, ktoré boli dohodnuté, tak neboli naplnené.
	Starosta:
	Boli naplnené, ja si dovolím, ak teda môžem vstúpiť, ja som vám sľúbil, že dám, bude výpoveď, výpoveď bola daná.
	Občan:
	A bola braná späť.
	Starosta:
	Áno...
	Občan:
	A potom ste sa nám už neozvali.
	Starosta:
	Hovoril s Vami pán prednosta, len vysvetlenie, v tom istom čase, my sme, Vy ste sa odvolávali na postup, aký vznikol vo vnútrobloku Slávia, v tom istom čase, obrátili sa na nás obyvatelia z vnútrobloku Slávia, s tým, že poukázali na negatíva také...
	Občan:
	Prepáčte, ale mohli by sme rozprávať o občianskom združení Z24, pretože my máme úplne iné stanovy, úplne iný plán a Vy rozprávate o občianskom združení Slávia...
	Starosta:
	Prepáčte, môžem hovoriť? Ja som Vás neprerušoval, ďakujem pekne, takže to je na vysvetlenie situácie, nerád by som bol, aby sa opakovala táto situácia v prípade iných vnútroblokov, takže myslím si, že je to výzva pre mestskú časť, aj pre pos...
	Pán poslanec Kollár, faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	Mám tam aj diskusné vystúpenia, ale verím, že to stihnem aj v tejto minúte, vážení kolegovia, som trošku prekvapení, 2 hodiny ste s nami sedeli na dopravnej komisii a kopete do otvorených dverí, veď my sme sa vlastne všetko dohodli, dokonca ja...
	Občan:
	On nám to nepotvrdil...
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	No nie...
	Občan:
	On povedal, že možno....
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	My sme to prijali ako komisia, prepáčte dobre?
	Občan:
	Viete, ale pán riaditeľ nám vonku povedal niečo iné...
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	Budete tak láskavý, ja som Vám nevstupoval, mne beriete sekundy kolega...
	Občan:
	Áno...
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	Takže, ak sme za to, aby sa to riešilo komplexne všetky vnútrobloky, aby nikto si nedával žiadne rampy, aby sme zvyšovali kapacitu pre parkoviská, aby sme vytvorili podmienky aj vám pre detské ihriská, všetko sme diskutovali, ja neviem kde som ...
	Občan:
	Prepáčte, ja budem na to reagovať...
	Starosta:
	Ak dovolíte, prepáčte. Pán poslanec Osuský, faktická poznámka.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Ako vravia bratia Česi o prubířskem kameni, tak mňa by zaujímalo, zoberme to tak, že sa mestská časť rozhodne podporiť zvýšenie, dá sa povedať, tohto vnútrobloku tak, že sa tam vybuduje park, park a nič než park, zrušia sa všetky parkovacie mie...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Ležovičová, faktická poznámka.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ďakujem, ja by som rada vedela, čo znamená priestor pre občanov, na mestskom zastupiteľstve má  3 minúty, prednesie svoj príspevok, ja som nepočula, že by sa tam diskutovalo, rozoberalo problém a za ďalšie 3 minúty je ďalší príspevok občana, my...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Oráčová.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem, ja som rada, že prišli, teda aspoň sa o tom dozvedela komisia životného prostredia a tým pádom ich teda vyzývam, aby sa pripojili k členom komisii dopravy, ktorí sme sa rozhodli, že pôjdeme tam na obhliadku, aby sme si daný priestor po...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Tatár, faktická poznámka.
	Poslanec MUDr. Peter Tatár:
	Tiež iba dve-tri vety na povzbudenie a upokojenie, lebo ak tu vzniká dojem, že sa tu má niečo dohodnúť, no tu sa to celkom nedá dokončiť a tu vzniká dojem, že niekto, niekomu, niečo nežičí a není to tak, ja len chcem povedať, že vidím, že sa to...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Nicholsonová, faktická poznámka.
	Poslankyňa Lucia Nicholsonová:
	Ja sa prikláňam k tomu, čo povedala pani kolegyňa Oráčová, že ja teda tiež to hodnotím pozitívne, že keď raz máme ten priestor o štvrtej, to je občanov, tak ako, však na to ten priestor tu je, aby mohli prísť a prišli podľa mňa s legitímnou ve...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Muránský.
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Prosím, pán poslanec Muránsky má slovo.
	Poslanec Viktor Muránsky:
	( nie je rozumieť zo záznamu) na komisii dopravy boli zástupcovia obidvoch strán, čo som považoval, považoval za seriózne, povedali nám pohľad z jednej strany, povedali nám pohľad z druhej strany, s tým, že k veľmi rozumnej dohode došlo v to...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Dostál, faktická poznámka.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Nemusí byť tak siahodlho komentovať vystúpenie občanov, pre mňa naopak ako nečlena dopravnej komisie bolo zaujímavé, že som sa o tom dozvedel nie len z tých mailov, ale aj z osobného príhovoru a ja o tej možnosti, že ste sa dohodli, že pôjdete ...
	Starosta:
	Ďakujem pekne....
	Občan:
	Ja by som len v krátkosti ....
	Starosta:
	Ak dovolíte...
	Občan:
	Ja by som chcel už odísť...
	Starosta:
	Ak dovolíte...
	Občan:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Dobre? Tak teda poprosím 3 minúty pre pani alebo pána z občianskeho združenia, nech sa páči.
	Občan:
	Ďakujem pekne, ja by som teda chcel vás všetkých pozvať, aby ste sa prišli pozrieť, nech sú tam obidve strany, ktoré na tom dvore musia spolu nejak fungovať a len to čo sme si povedali tuto, viete my máme s nimi, máme nejaké zlé skúsenosti, nie...
	Občan:
	Možnože vám to prišlo ako duplicita, ale my sa vlastne so zástupcami úradu stretávame od júna 2015 a vždy je to ak, že nás niekto ubezpečí  o tom, že sa to nejakým smerom bude uberať a potom nastane to, že sa nám pán starosta prestane ozývať, z...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, ja len pre upresnenie a aby to bolo jasné, vy ste sa žiadali ku mne o stretnutie, dostali ste termín, na ten ste neprišli, tak...
	Občan:
	My sme boli u Vás dvakrát pán starosta, potom ste sa nám prestali ozývať, potom ste nás odporučili na pani Rausovú, ktorá skončila pracovný pomer a to sme sa dozvedeli od pani Oráčovej v septembri...
	Starosta:
	Pani Rausová neskončila pracovný pomer.
	Občan:
	Ale pracuje možno na inej pozícii a nám sa nikto neozýva, ale nechajme to tak, dúfajme, že sa to niekde pohne.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, dámy a páni ešte nejaký občan? Máme ešte 8 minút do tej pol hodiny, ktorú sme začali 16.08 , pokiaľ žiadny ďalší občan nie je, tak dovolím si pokračovať.
	Bod číslo 19 Návrh na zrušenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 93/2014 zo dňa 27.08.2013, tento materiál, keďže vlastne táto agenda už nie je aktuálna a boli tam tie zmluvy  ukončené , takže to dávam návrh na zru...
	ja upresním, že tieto projekty neboli realizované ,tak čiastkovo, niektoré veci z toho realizujeme, napríklad na ZŠ Vazovová tento rok bola, bolo vyregulované kúrenie a bude sa robiť, budú sa robiť chodby a tie zvody, takže tie projekty, ktoré boli vy...
	Pán poslanec Gajdoš, napokon predsa len faktická poznámka, nech sa páči.
	Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš:
	Pardon, ja som toto zmeškal, ja som len chcel povedať, to, čo pán starosta, že na tých školách sa ten stav postupne realizuje, ja to len hodnotím, asi to nebudem opakovať, čiže, čiže ja som pri tom, ostro to sledujem a všetko postupne ide .
	Starosta:
	Ja ešte upresním, vy ste všetci dostali na stôl taký prehľad tých investičných zámerov, teraz mi napadlo, že aj na ďalšej škole na  Beskydskej  bolo tam, vlastne v zmysle toho projektu, kotolne tam menili, to znamená, že tie veci sa realizujú pos...
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem, Návrhová komisia nebola doručené žiadne, žiaden pozmeňujúci návrh na toto uznesenie , preto prosím hlasujme, tak, ako to  máme v materiály predloženom pred nami.
	Starosta:
	Ďakujem pekne,  takže poprosím vás dámy a páni, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že  za hlasovalo 13 poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa 3,
	takže návrh na zrušenie uznesenia bol schválený.
	Bod číslo 20 návrh na, pardon, 21 informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca.
	Niekto:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	20? Aha, pardon, to je návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva  z roku 2014 , ktorým bola starostka mestskej časti požiadaná o prípravu návrhu nájomnej zmluvy o pozemok pod pomník na parcele a tak ďalej, ukázalo sa vlastne, že ten ...
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne, za pozitívnu informáciu, ktorú ste teraz povedali, to znamená, že ten pamätník sa bude stavať?
	Starosta:
	Neviem, ako to je na Meste, ale ja som za mestskú časť dával súhlasné stanovisko mestskej časti, že súhlasíme s tým, aby tam sa stalo. Teraz je na meste, ako sa s tým vysporiada mestské zastupiteľstvo, my už to formou nájomným zmluvy, alebo ...
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Ďakujem, ja si ešte dovolím pokračovať v tom príspevku, lebo človek vlastne nevie, osud vecí je neistý pre mňa, jak hovoríte nech nám mestskí poslanci povedia, ja som videl napriek tomu, čo ste teraz povedali, ako zaisťovaciu alternatívu, že b...
	Starosta:
	Áno, momentálne my nemôžeme spraviť, pripraviť návrh nájomnej zmluvy, keďže nám to vlastne nebolo zverené...
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Jasné, jasné.
	Starosta:
	Tam je, je to komunikácia, ktorej chodník je v správe hlavného mesta, takže momentálne je to nerealizovateľné, ja odporúčam, aby sme si urobili poriadok v tom a keď by táto alternatíva bola aktuálna, tak potom, že by sme sa s tým zaoberali, ale...
	Pán poslanec Holčík, faktická poznámka.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Ďakujem, ja reagujem na pána kolegu Osuského, musím upozorniť, že na území Starého Mesta je množstvo pomníkov, ale nie Staré Mesto je ten, tá povinná osoba, čo sa o tie pomníky má starať, na to má mesto inú organizáciu, teda PAMING sa zrušil, a...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, faktická.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	(nie je rozumieť zo záznamu) sa asi nedohodneme, jednoducho myslím si, že tak ako nebolo nič zlého, že som vybavil obnovu pamätnej dosky na Bulharských partizánoch tu v parčíku s hrádkom, aby to nejak vyzeralo, lebo my tak vyzeráme, lebo my tu...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Holčík, faktická.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Hovoríme o čase, ktorý je v našom živote , pomníky sa stavajú na niekoľko sto rokov a ja viem, aké problémy má mesto so starými pomníkmi, ktoré musí reštaurovať. Ja viem čo to stojí a údržba stojí veľmi veľa, čiže prosím vás, neberme si veci, kt...
	Starosta:
	Pán poslanec Osuský.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Páni, dovolím si ukončiť túto prestrelku medzi pánmi poslancami, takže dovolím si ukončiť diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem, keďže sme nedostali žiaden návrh na zmenu uznesenia, prosím hlasujme, o materiály , tak ako ho máme predložený.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, prosím prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že  za hlasovalo 11 poslancov, proti bol 1, 3 sa zdržali, takže návrh bol schválený.
	Bod číslo 21 informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca, poprosím pán Ing. Vandu, vedúceho investičného oddelenia, aby prišiel a stručne uviedol tento materiál, alebo to skúsime bez nejakej...
	Niekto:
	( Nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Poznáte ho?
	Niekto:
	( Nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Otvárame, tak ďakujem pekne, otvárame diskusiu, nech sa páči, takže nikto sa nehlási, tak dovolím si ukončiť diskusiu a prosím hlasujte, pardon, Návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  berie na vedomie informáciu
	o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, poprosím, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že ste zobrali na vedomie túto informáciu, za hlasovalo 16 poslancov, jednomyseľne ste zobrali na vedomie.
	Bod číslo 22, informácia o realizácii nezištného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na ulici k Železnej studienke. Otváram diskusiu k tomu bodu, tu nastala nová situácia, pán poslanec Kollár, nech sa páči. Tu nastala nová situácia ...
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Tu nastala nová situácia je to vlastne uvedené v tom materiály, dostali sme záväzné stanovisko od hlavného mesta, ktoré nesúhlasí s týmto, s realizáciou tohto projektu, s umiestnením stavby, zdôvodňuje to tým, že navrhované riešenie nevytvára k...
	Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč:
	Nie.
	Starosta:
	Takže pán poslanec, pán vicestarosta pán Boháč, diskusný..., faktická poznámka.
	Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč:
	Asi sme v opačnom poradí, kolegyňa poslankyňa Oráčová napísala proste nejaký bolg, ktorý mal dostatočnú odozvu, takže volala mi teraz pred hodinkou hlavná architektka, je pravdou že bola (nie je rozumieť zo záznamu) trošku mimo toho, sme bol...
	Niekto:
	( Nie je rozumieť so záznamu)
	Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč:
	No tak , dala tak jak som dostal, takže, tak to je všetko, ďakujem.
	Starosta:
	Pani Oráčová, faktická poznámka.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ja by som práve chcela požiadať vedenie mestskej časti, aby zvážilo nejaký protest na prokuratúru na preskúmanie tohto záväzného stanoviska, pretože predsa v územnom konaní, my sme žiadali stanovisko k územnému konaniu, veď predsa tam sa majú...
	Starosta:
	Poprosím využívajme diskusné príspevky na dlhšie ako minútové, faktické sú do minúty. Pán poslanec Bučko, faktická.
	Poslanec doc. Mgr. art. Štefan Bučko:
	Ďakujem pekne, nečítal som blog kolegyne Oráčovej, ale som si asi domyslel cez tento jej diskusný (nie je rozumieť zo záznamu) ako asi vyzeral, ale je to naozaj, dá sa povedať skoro až do neba volajúce, že to sa tu roky snažíme o niečo aby sa t...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Párnická, faktická.
	Poslankyňa Soňa Párnická:
	Takže to záväzné stanovisko, teda mesto by sa malo vyjadrovať k súladu z územným plánom, to je jedná vec a druhá vec je, že vlastne mestská časť vynaložila na ten projekt teda nemalé peniaze, ja sa teda pýtam, kto to mestskej časti vráti, ale...
	Starosta:
	Pán, ďakujem, pán poslanec Gajdoš, faktická.
	Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš:
	No ja tomu celkom rozumiem, že sa tento projekt blokuje, samozrejme, že je to perfektný projekt na hranice, na hranici zelene v pomerne kľudovej zóne, vhodný pre...
	Starosta:
	Poprosím páni poslanci, počúvame pána Gajdoša.
	Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš:
	Pre našich starších spoluobčanov, podľa mňa úplne ideálny. Samozrejme, že to sa asi kríži s podobnými požiadavkami developerov, ktorí samozrejme si asi robia zálusk tiež na túto lokalitu, pretože zasa aj z  hľadiska komerčného charakteru pravdep...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, diskusný príspevok.
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	No, tak ja som tam bol v decembri, keď sme prvýkrát o tom rokovali a mám taký princíp, že vždy sa pozriem o čom budeme rokovať. A hneď som išiel aj na Magistrát a v januári na zastupiteľstve som hovoril, že tá naša cesta nebude asi veľmi úspe...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Ležovičová, diskusný príspevok.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ďakujem, ja som nebola veľký zástanca od začiatku tohto projektu, ale táto odpoveď, ktorá prišla, bola na úrovni asi takej, keď vlani minulé volebné obdobie pán Kamil Procházka povedal, že je to ideálne preto, lebo jednak seniori, ktorí tam bu...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Osuský, faktická poznámka na pani Ležovičovú.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Áno Halka, pamätáme sa asi obidvaja na prekresľovanie schodov, fasád, prístupov a tak ďalej v rámci požiadavky, ktorá bola len takým udržiavaním ohníka typu keď naháte, keď chrty naháňajú líščí chvost okolo starého štadióna vo Wembley, tak aby...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Oráčová.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ja chcem dať aj návrh uznesenia, aby sme, aby teda požiadali pána starostu, aby vyzval listom pána primátora o opätovné, opätovné prehodnotenie tohto stanoviska.
	Starosta:
	Dobre.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ja to len, že miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o zaslanie výzvy primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy, o prehodnotenie záväzného stanoviska hlavného mesta Bratislavy k investičnej výstavbe stavby zar...
	Niekto:
	( Nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Tak, takže...
	Niekto:
	( Nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Pán poslanec Vagač, faktická na pani Oráčovú.
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Ja som chcel len povedať že, že podľa mojich informácii, stavebný zákon nevyžaduje, že musí mať pri stavebnom konaní súhlasné záväzné stanovisko Nového mesta, čiže to nie je prekážkou na to, aby mohlo byť územné a stavebné konanie. Mám to od o...
	Starosta:
	Pán poslanec Boháč.
	Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč:
	Podľa mojich vedomostí musí mať len, možnože sa to skresľuje s tým, že niektoré mestské časti si ( nie je rozumieť zo záznamu) aj záväzné stanovisko starostov, napríklad Bajan to tak robí v Petržalke, možno Kusý v Novom meste, tak to nie je nut...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani poslankyňa Uličná.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná:
	Ja iba na doplnenie, že záväzné stanovisko mesta je potrebné, ale tiež taký úzus bol nepísaný, že keď išlo o zlúčené stavebné konanie, tak vtedy nevyžadovali akože stanovisko hlavného mesta, (nie je rozumieť zo záznamu) vydobyl veľmi dávno, či...
	Starosta:
	Pán poslanec Holčík, faktická.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Ďakujem, ja som presvedčený, že potrebujeme to záväzné stanovisko, lebo to nie je náš pozemok.
	Starosta:
	Ďakujem pekne , pani poslankyňa Párnická, faktická.
	Poslankyňa Soňa Párnická:
	(nie je rozumieť zo záznamu) len teda podoprieť, čo teda povedal Ľubo Boháč, že teda aby sa aj tá finančná...
	Starosta:
	Upozorniť, že mestská časť v súvislosti s týmto projektom vynaložila nemalé finančné prostriedky a tak ďalej...
	Poslankyňa Soňa Párnická:
	Áno, áno...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Domorák, diskusný príspevok, nech sa páči.
	Poslanec Miloš Domorák:
	Ja sa chcem spýtať kolegov, že či môžem navrhnúť, aby sme za jednotlivé body hlasovali jednotlivo, pretože za bod A berie na vedomie, nesúhlasím, za bod B súhlasím a chcem teda podporiť návrh pani Oráčovej, s ktorým by som tiež súhlasil, čiže r...
	Starosta:
	Ja sa chcem spýtať, to...
	Niekto:
	( Nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Ale, to neznamená, že súhlasíte, to len, len, že ste si vedomí tých informácii, ktoré tam boli písané...
	Niekto:
	( Nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Dobre, neviem, ideme teda hlasovať o tom pozmeňujúcom návrhu?
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Dobre, takže teraz pozmeňujúci návrh pani poslankyne.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	( nie je rozumieť so záznamu) zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti o zaslanie výzvy, o zaslanie výzvy primátorovi o prehodnotenie záväzného stanoviska k tejto investičnej výstavbe.
	Starosta:
	Dobre, ja pre krátkosť času si to osvojím toto, takže vlastne...
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	To tam doplníme, takže si to osvojuje a skúsme teraz hlasovať o návrhu ako celku vrátane bodu C, ktorý práve prečítala pani poslankyňa Oráčová.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Teda budeme hlasovať Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po A berie na vedomie informáciu, po B poveruje prednostu a zástupkyňu starostu k ďalším jednaniam so zástupcami firmy Dopravoprojekt.
	Starosta:
	To by som, to by som potom navrhol zrušiť to B, lebo to je už vlastne ukončenie spolupráce.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Dobre.
	Starosta:
	Takže ako B by sme dali ten uznesenie...
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Čiže B vypúšťame....
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Ale tu je že o finančnom vyrovnaní, hej.
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	S tým počkajme, tak.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Čiže ešte raz po A berie na vedomie informáciu...
	Starosta:
	Áno.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	A po B žiada starostu o zaslanie listu s prehodnotením záväzného stanoviska.
	Starosta:
	Tak, dobre? Takže poprosím, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	Prosím, hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že ste jednomyseľne schválili tento návrh uznesenia, za hlasovalo 17 poslancov, takže uznesenie bolo schválené.
	Bod číslo 23 informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „ Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave. Tam sa neudialo nič nové, takže otváram diskusiu, končím diskusiu a poprosím návrh uznesenia.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	23?
	Starosta:
	23.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Nedostali sme žiadny návrh na zmenu uznesenia, preto berieme na vedomie informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „ Náš markt“.
	Starosta:
	Ďakujem pekne, poprosím, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že ste jednomyseľne schválili, teda zobrali na vedomie túto informáciu, za hlasovalo 16 poslancov. Takže bolo zobratie na vedomie.
	Bod číslo 24, bod rôzne, tu si dovolím ako prvý bod predniesť, je tu žiadosť občana, alebo sťažnosť občana na poslancov miestneho zastupiteľstva, sťažuje sa na postup členov komisie pre nakladanie s majetkom a financiami pôsobiacej v úrade v rokoc...
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Tak sa zrušte, kto ste nie k tomu. Tak pán Holčík, nech sa páči, máte slovo.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	( nie je rozumieť so záznamu) a musím povedať, že komisia je poradný orgán, prebrala niekoľko razy tento materiál. Ale ide o vydieranie, predstavte si, že by ste mali záhradu, ktorá má svah a niekto pred Vašou záhradou so svahom si postaví ga...
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Neboli kradnuté, ale prebraté.
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Dobre, dobre, ďakujem ,tu ale ide o ten princíp, že vlastne my máme, my máme podľa postupu pri vybavovaní sťažností v prípade ak sťažnosť smeruje proti poslancovi miestneho zastupiteľstva mestskej časti na jej prešetrenie a vybavenie príslušná ...
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Ale môžete uznesením môžete schváliť, že aby to...
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Ale ide teraz akože principiálne, keď budú....
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Poprosím pani, pani, poprosím pani Hahnovú, vedúcu právneho oddelenia, mikrofón, nech sa páči.
	JUDr. Iveta Hahnová, vedúca oddelenia právneho:
	Keď takáto sťažnosť prišla, tak zastupiteľstvo vždy schvaľovalo novú komisiu, ako ustanovilo, ktorá riešila túto sťažnosť, nikdy to neriešili iné komisie.
	Starosta:
	Dobre, ďakujem pekne, takže musíme mať nejakú komisiu aj v minulosti boli, ak správne chápem, tak v minulosti boli osobitné komisie, tak a musí byť vždy komisia ku každej sťažnosti osobitná, alebo stačí spraviť jednu komisiu na prešetrovanie sť...
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Takže môžeme spraviť, teda môžete spraviť osobitnú komisiu na prešetrovanie sťažností na poslancov.
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Nie, v zmysle našich pravidiel je to, na jej prešetrenie a vybavenie príslušná osobitná komisia. Takže osobitnú komisiu, dobre, hlásite sa, tí modrí ste? K tomuto?  Osuský, pán poslanec Osuský, nech sa páči, faktická poznámka.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne, za prvé, s radosťou som uvítal vklad Štefana Holčíka a ja si myslím, že vhodný objekt sťažovania by bol Isaac Newton, pretože ten gauner, pred mnohými sto rokmi rozhodol o gravitačnom zákone vďaka ktorému za Krista Pána neteči...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani doktorka, chceme sa k tomuto vyjadriť?
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Len prešetriť, dobre, pani poslankyňa Uličná, faktická poznámka k tomuto.
	Poslankyňa Mgr. Martina Uličná:
	( nie je rozumieť so záznamu) komisií, pretože jednak je to, že poslanci, to nie je  povinnosť predávať jednak svoj majetok a celé mi to príde ako absurdné ako nezmysel, čo my tu budeme riešiť, akú komisiu, aby sme mu povedali že, že čo? Že j...
	Starosta:
	Žiaľ, žiaľ v prípade ak sa s tým nebudete zaoberať, tak ja si viem predstaviť, že budú nasledovať ďalšie právne kroky sťažovateľa. Pán poslanec Holčík, faktická poznámka.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Kolega Osuský to už vlastne povedal, ale tu ide teraz o takú vec, že tá komisia, ktorá sa zriadi,  som za, aby sa zriadila, nás bude vyšetrovať, ale bude vyšetrovať tých, čo sme tu napríklad nás dvoch a bude vyšetrovať tých ktorý už nie sú po...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Gajdoš, faktická poznámka.
	Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš:
	Doteraz som bol v tom, že komisia je poradný orgán a nerozhoduje o ničom, čiže sa mi zdá byť absolútne absurdné sa tým zaoberať.
	Starosta:
	Pán poslanec Muránsky, faktická poznámka.
	Poslanec Viktor Muránsky:
	Mne nejde ešte jedna vec do hlavy, že v prípade, že by sa mu ten pozemok predal, tak tá voda prestane stekať? Alebo čo sa stane?
	Starosta:
	Ale už to bude jeho, jeho voda.
	Poslanec Viktor Muránsky:
	Zruší svah, alebo?
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pani Ležovičová, faktická poznámka.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	( nie je rozumieť so záznamu)  to znamená, keby si dal znovu tú požiadavku teraz do komisií a znovu by sme mu a my máme právo nesúhlasiť predať, dneska nech nás zažalujú polovička tých ľudí, ktorých sme neodsúhlasili, nech  nás zažalujú, že s...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pardon ,pardon, skúsme nám ale plynie nejaká lehota a my ako úrad, nevieme sa k tomu vyjadriť a nevieme to...
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Ja, ja dám ešte priestor pani Párnickej a potom poprosím jedného človeka, aby nám podal vysvetlenie. Pani Parnická, nech sa páči, faktická poznámka.
	Poslankyňa Soňa Párnická:
	No myslím, že debatujeme alebo prerokuvávame už asi 15 minút, alebo 20 minút, takže jedine, že by sme nejakú ad hoc ( nie je rozumieť zo záznamu) lebo ináč je s tým všeobecný nesúhlas, tak ako.
	Starosta:
	Ďakujem, ja poprosím pani doktorka Vás sa chcem spýtať, že čo hrozí mestskej časti , keď v stanovenej lehote neodpovieme na túto sťažnosť?
	JUDr. Iveta Hahnová, vedúca oddelenia právneho:
	No v prvom rade hrozí nesprávny úradný postup, hej? Čiže tu teraz ide o to, jak my si pozrieme tú sťažnosť, keďže my ju nevieme vybaviť, tak v podstate, keď bude zriadená osobitná komisia, osobitá komisia v rámci svojho konania o tej sťažno...
	Starosta:
	Ďakujem a poprosím pána hlavného kontrolóra, aby sa k tomu vyjadril, lebo on potom bude kontrolovať uznesenia a sťažnosti a petície, nie?
	Ing. Oliver Paradesier, hlavný kontrolór:
	Nie, ja nekontrolujem.
	Starosta:
	Sťažnosti nebudeš?
	Ing. Oliver Paradesier, miestny kontrolór:
	Sťažnosti vybavuje pracovníčka úradu ....
	Starosta:
	No ale ty potom budeš kontrolovať, ako tú sťažnosť vybavila a chcem vedieť, že ako teda....
	Ing. Oliver Paradesier, hlavný kontrolór:
	(nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Aha....
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Pán poslanec Osuský, faktická poznámka.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Ešte jedna úvaha, samozrejme sťažnosť musí byť podaná primerane miestom, časom, osobou, obsahom všetkým tým, čo je. §1 komisia nikde na svete nemohla rozhodnúť ani v tomto zastupiteľstve o predaji, respektíve nepredaji parcely, ergo, ak je zav...
	Starosta:
	Nie, on sa sťažuje na poslancov, členov komisie pre nakladanie s majetkom.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	To znamená, zle, zle sa sťažuje, tá sťažnosť nie je podaná na správny objekt vášne.
	Starosta:
	No ona je neopodstatnená, ale naozaj....
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Neopodstatnená.
	Starosta:
	Ale my to v tom správnom konaní potrebujeme nejako konštatovať a to by mala skonštatovať osobitná komisia, ktorá....
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Máme tam napísané, že komisia, tak asi neviem...
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Pani poslankyňa Párnická, faktická poznámka.
	Poslankyňa Soňa Párnická:
	Tam je síce napísané, že komisia, ale to, čo čítala pani Hahnová, to je keď je sťažnosť na nejakého poslanca, ale toto je sťažnosť na celú komisiu.
	Starosta:
	Na poslancov.
	Poslankyňa Soňa Párnická:
	A nie menovite na žiadneho.
	Starosta:
	Napísané je to na poslancov.
	Poslankyňa Soňa Párnická:
	No, ale že podľa...
	Starosta:
	Pán poslanec Holčík.
	Poslankyňa Soňa Párnická:
	By to malo byť menovite.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	(nie je rozumieť zo záznamu) ten pán má svojim spôsobom pravdu v tom, že keď ten materiál bol niekoľkokrát v komisii, komisia neodporúčala zastupiteľstvu ďalej sa tým zaoberať, čiže on vychádza z toho, čiže ťažko je povedať, že zastupiteľstvo...
	Starosta:
	Pán poslanec Kollár, faktická.
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	(nie je rozumieť zo záznamu) pretože nad komisiou je miestna rada, ktorá znovu odporúča materiál, takže by bola tiež (nie je rozumieť zo záznamu)  miestnu radu a miestna rada nemusí odporúčať  a zastupiteľstvo vždy prerokuje, takže je tu zača...
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	Ale to, tak ty nebudeš, ty budeš mimo obligá, ale to je rada starších, ktorá ma hlas rozhodujúci a zastupiteľstvo buď by sa s tým,
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	Uzrozumelo, alebo nie.
	Starosta:
	Vy si musíte, vás poprosím, skúste sa navrhnúť, prihlásiť...
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	Nemôže, nemôže žiadna komisia rozhodnúť.
	Starosta:
	Musí komisia rozhodnúť.
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	Nemôže rozhodnúť.
	Starosta:
	Prosím vás, ide naozaj o to, aby sme stihli v tej stanovenej lehote odpovedať tomu sťažovateľovi, je to naozaj formálna vec, aby nebola zámienka na to, že on bude sa sťažovať na postup úradu, bude ho žalovať a neviem ako čo...
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Osobitná komisia...
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Na jej prešetrenie a vybavenie je príslušná osobitná komisia.
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Ide naozaj o právne, aby to bolo v poriadku, to znamená, že vytvorenie...
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Tak my musíme mať uznesenie, že máme zriadenú osobitnú komisiu.
	Niekto:
	Rada starších.
	Starosta:
	Rada starších?
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Dobre, dobre, máme tu, 3 kluby máme? Skúste z každého klubu dať jedného.
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Pán Straka sa môže opýtať, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	( nie je rozumieť so záznamu) že čo keď, ako zastupiteľstvo odmietne vytvoriť takúto komisiu, čo sa stane potom?
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Poslanec Ing. Kristián Straka:
	Tak potom by sme vytvorili dve komisie, jedna by bola ženy a druhá by boli muži a keby si sťažovala žena, by rozhodovali muži  a opačne, to by bolo najlepšie.
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Pani Španková sa prihlásila.
	Zástupkyňa starostu Ing. Jana Španková:
	Ďakujem, už, už tu diskutujeme 20 minút, ja navrhujem vytvorme túto osobitnú komisiu, už sme si to mohli odhlasovať a môžeme ísť ďalej, čiže ja sa hlásim ako prvá členka tejto komisie, nech môžeme sa posunúť ďalej.
	Starosta:
	Pani Ležovičová, pani Španková.
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Áno, áno donesieme.
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Pán Osuský, takže stačia nám traja, dobre?
	Zástupkyňa starostu  Ing. Jana Španková:
	Koľko stačí?
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Dobre, takže poprosím, ste prijali túto kandidatúru, (nie je rozumieť zo záznamu)
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Tak poprosím uznesenie, že mestská časť , miestne zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu na prešetrenie a vybavenie sťažností  proti poslancom miestneho zastupiteľstva. Tak, dobre?
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	V tomto zložení, pani poslankyňa Ležovičová, pani poslankyňa Španková, pán poslanec Osuský.
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Pán poslanec Dostál, faktická poznámka.
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	Ja len teda, že či zriaďujeme jednorázovú pre tento prípad, alebo...
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Jednorázovú a skúste si to do budúcnosti aj možno trvalú komisiu.
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Poslanec Mgr. Ondrej Dostál:
	No, no lebo ak to má byť na celé volebné obdobie, tak v tých pravidlách určených rozhodnutím starostu, tak tam sa vlastne hovorí o tom, že tá komisia má riešiť sťažnosti proti starostovi, kontrolórovi a poslancom, tak potom ak to ideme na trv...
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Jednorázová? Dobre, jednorázová, takže...
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Tak budeme znova, ale tam sú lehoty, že ? A keď nebude zastupiteľstvo a teraz bude dva mesiace v lete, tak sme nahratý, koľko je lehota? 30 dní?
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	60?
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	No, ale vy ste, vy ste jednorázovo, nie ste do konca volebného obdobia.
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Niekto:
	Tak dajme na rok, no.
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Tak, takže teraz čo?
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Dobre, tak teda ako? Jednorázovo ? Dobre ,tak jednorázovo na, ako, ako som to povedal dobre? Takže nech sa páči prezentujte sa a hlasujte.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	Poprosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, takže konštatujem, že ste si zriadili osobitnú komisiu a tá sa vlastne bude zaoberať vybavením a prešetrením tejto sťažnosti. Ďakujem pekne.
	Takže poďme ďalej, bod rôzne.
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Hlasovalo 16 poslancov, jednomyseľne za. Ďalej máme prihlásených do diskusie v bode rôzne pán Vagač, nech sa páči.
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Ďakujem, ja som chcel dať taký návrh, evidentne sú nejaké teraz snahy premenovať Starý most, mne teda osobne to veľmi vadí, že , že vznikli všelijaké hlasovania internetové a je to taký akože viac ako sranda. Ja si osobne myslím, že si môžeme t...
	Starosta:
	Ďakujem, ja som, ja som, už sme o tom hovorili, ale ja si myslím, že či nedáme potom veľkú vážnosť tým poslancom, ktorý takýmto spôsobom sa chcú v Mestskom zastupiteľstve zviditeľniť, pokiaľ viem, pani poslankyňa Šimunčičová dvakrát upozornil...
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Ja som myslel len ako poistku, aby sme, proste tie Magistrát zriadil takú adresu, ľudia tam posielajú, klikajú a vznikajú tam všelijaké názvy most Chucka Norrisa a ja neviem aké blbosti tam vzniknú, tak proste, že nesúhlasíme aby to nastalo t...
	Starosta:
	Dajte návrh uznesenia a schváli sa to.
	Poslanec Ing. Matej Vagač:
	Som povedal, že návrh uznesenia, že miestne zastupiteľstvo nesúhlasí so zmenou Starého mosta.
	Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč:
	Neviem, či môžeme otvoriť diskusiu, skúsenejší starší poslanci, keď ešte formuje len, alebo dá návrh uznesenie, budeme o ňom hlasovať iba bez diskusii?
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč:
	Môže byť? Dobre, tak otváram diskusiu, pán Holčík.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	( nie je rozumieť so záznamu) chcel som vám len povedať, že ja som presne toto napísal do novín, zajtra večer štvrtok a vo štvrtok tie noviny výjdu, Bratislavské noviny, kde som presne napísal, prečo je zbytočné vymýšľať nové mesto pre Starý ...
	Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč:
	Ďakujem pekne, Martin Gajdoš, nech sa páči.
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	Ja sa len chcem opýtať,  nášho starejšieho, že odkedy nesie ten most názov Starý most?  Lebo že bol Železničný most, železný, skúste mi povedať.
	Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč:
	Pán Štefan Holčík, nech sa páči.
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	A či vôbec sa volá ten most Starý most? To by som chcel vedieť.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	( nie je rozumieť so záznamu) januára 1991, Fanc Jozef tu bol dva dni pred tým na návšteve, ten most staval Franc Jozef  ( nie je rozumieť so záznamu) do roku 1919 sa volal Štefánikov most, v 45. ho nemecká odstupujúca armáda vyhodila do luft...
	Niekto:
	Ako sa volal?
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Hovorím Sovietske či Československé armády, Červenej armády áno a potom v roku 90. či 91-2. keď sa menili názvy , tak ľudia si želali, aby sa takto nevolal a vtedy sme mu dali názov Starý most, lebo aj tak ho mnoho ľudí stále volalo Starý mos...
	Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč:
	Ďakujem pekne za vysvetlenie, takže Martin Gajdoš.
	Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš:
	Ohľadne Starého mostu, tak už sme sa tu stretli s chaosom ohľadne mostu SNP, myslím si, že kopa Bratislavčanov s tým začalo mať problémy, čiže aj z tých štatistík vychádza momentálne i tak drvivá väčšina aby zostal názov ponechaný, čiže nemy...
	Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč:
	Ďakujem, pán Kollár.
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	Ak je to správna voľba, že má niesť pôvodný názov, tak to treba podporiť, ak by mal niesť nový názov, tak vieme mu dať aj ten nový názov.
	Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč:
	Dobre, ďakujem, čiže tí ďalší sú už k inému bodu, dobre takže ukončujem diskusiu a poprosím Návrhovú komisiu o uznesenie.
	Návrhová komisia :
	( nie je rozumieť zo záznamu ) znenie uznesenia je miestne zastupiteľstvo Bratislava-Staré Mesto vyjadruje svoju vôľu ponechať názov Starého mosta vo forme Starý most.
	Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč:
	Ďakujem, prosím prezentujte sa .
	/Prezentovanie/
	Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč:
	A prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč:
	Za hlasovalo 14, 100 %, čiže konštatujem, že hlasovanie bolo prijaté, ďakujem.
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Zástupca starostu Ing. arch. Ľubomír Boháč:
	Ešte čo?
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Zástupca starostu Ing. arch. Ľubomír Boháč:
	Dobre, takže ďalší bod pani poslankyňa Oráčová.
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Zástupca starostu Ing. arch. Ľubomír Boháč:
	Áno, pardon, pán Osuský.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Ďakujem pekne, milý priatelia, dovolím si predložiť návrh na jednovetové uznesenie v súvislosti s tým, že sa blíži 10. marec, deň vlajky Tibetu. Chcel by som poprosiť, tak ako káže takmer už tradícia na tomto úrade, aby z jeho budovy zaviala ...
	Niekto:
	( nie je rozumieť so záznamu)
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Miestneho pardon, EÚ hej...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Tak končím diskusiu, končím diskusiu a poprosím Návrhovú komisiu.
	Návrhová komisia :
	Návrhová komisia dostala návrh pána kolegu Petra  Osuského, on to prečítal, prečítam to znova, mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podporuje vyvesenie vlajky pre Tibet na budove miestneho úradu mestskej časti ako akt...
	Starosta:
	Takže nech sa páči, prosím hlasujte, pardon, najskôr sa prezentujte, uznášaniaschopní.
	Niekto:
	Kde je Kollár?
	Starosta:
	Odskočil si.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A prosím hlasujte.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že ste toto uznesenie schválili jednomyseľne 13 hlasmi. Poprosím ďalej v poradí je pani poslankyňa Nicholsonová, nech sa páči.
	Poslankyňa Lucia Nicholsonová :
	Ďakujem pekne za slovo, ja mám dve veci ani k jednému nepredložím návrh uznesenia, len by som bola rada, bola by som rada, keby sme sa o tom začali rozprávať aspoň. Obrátili sa na mňa ľudia, je to rodina, ktorá sa stará o rodinu v, bezdomovc...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Ležovičová, faktická.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ďakujem, my isto nemôžeme riešiť, nie je to v našej kompetencií, existuje sociálna komisia na meste, kde máme dve sociálne ubytovne Fortuna a Kopčany, kde sú podmienky, že musia mať podané v mestských častiach a tak ďalej, oni jedine tieto m...
	Starosta:
	Poprosím pána prednostu, keby mohol sociálne oddelenie, alebo teda majetkové oddelenie zrejme inštruovať, aby mu, aby ho usmernili nech sa obráti na mesto, dobre? Ďakujem a ešte ďalšia, pani Nicholsonová. Áno, tak.
	Poslankyňa Lucia Nicholsonová :
	Áno, veľmi pekne ďakujem ja som, ja som mu teda hovorila, že byt v žiadnom prípade, ale teda možno v ubytovni určite, len mi je ľúto, že 10 rokov teda sa snaží o niečo, čo nie je možné, nebol tu nikto kto by mu povedal, že je to možné, ale cho...
	Starosta:
	Tu na vysvetlenie, že mestská časť má platné všeobecne záväzné nariadenie, ktoré neumožňuje zriaďovať kontajnerové stojiská na verejných priestranstvách a toto nie je jediný prípad, je takýchto žiadostí viacero, to znamená, že treba si potom k...
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	Poprosím, poviem len sekundu, to nie je nový problém pani poslankyňa, ja to riešim s tými ľuďmi už druhý rok, ale chcem povedať, že na poslednej komisii, kde som bol prítomný, tak sme prijali také, lebo nebol som členom tejto komisie, potom ...
	Starosta:
	Pán Osuský., faktická.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	Ja vždy hovorím, že keď život ukáže, že niečo nefunguje dobre a to je takéto záväzné nariadenie, tak by nemalo platiť, to, čo platí krásne v nemčine (nie je rozumieť zo záznamu) je len vôl, ktorý pôjde takto hlavou do steny, až si ju rozbije, ...
	Starosta:
	Pani poslankyňa Párnická.
	Poslankyňa Soňa Párnická:
	No ja si myslím teda, že ten problém je taký širší a myslím si, že sú prípady teda, keď ľudia nechcú mať vo svojom dvore tie kontajnery, tak ich dávajú na ulicu, čo sme mali, alebo nejako v podbrání, takže je asi vždy lepšie, keď majú pod okn...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec, pán poslanec Gajdoš, faktická.
	Poslanec Ing. arch Martin Gajdoš:
	Toto je taká pálčivá téma, už sme ju preberali aj na komisií, chápem tento prípad, určite, určite ho treba nejako riešiť, v každom prípade takýchto miest je mnoho po Bratislave a určite by si tento problém zaslúžil aj viacej pozornosti aby s...
	Starosta:
	Ďakujem, pán poslanec Boháč, faktická k tomuto.
	Vicestarosta Ing.arch. Ľubomír Boháč:
	Tak tiež nič nové nepoviem, že nedá sa to robiť, síce to robíme trošku, keď sme hovorili o zónacií, tak každým všetkým rovnako a teraz sami vidíme, že to všetkým rovnako sa nedá, lebo proste pešia zóna má troška iné, povedzme tento prípad Poľs...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, ešte niekto k tomuto? Takže komisia územného plánu a životného prostredia sa bude tomu venovať, ďakujem, pani poslankyňa Ležovičová, nech sa páči.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	Ďakujem, ja chcem poďakovať za tento materiál, čo sme dostali, lebo raz vidieť je lepšie ako stokrát čítať, konečne si to viem predstaviť, konečne viem, kde to je, je to veľmi pekne spracované aj s cenou, aj ako to vyzeralo aj ako to vyzerá. F...
	Starosta:
	Vysvetlím, už to riešime, už sme to vyriešili, patria komunitnej nadácií Bratislava, ktorú sme vyzvali, aby zabezpečila ich opravu, urobili to, išli asi 3 dni a znova nejdú. Takže teraz sme ich opäť vyzvali a sme ich aj ponúkli im, že ak chcú...
	Pán poslanec Holčík má faktickú poznámku k tomuto.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	( nie je rozumieť zo záznamu) že mám 4, ale ja ju mám k tomuto bodu.
	Starosta:
	Ja viem, prvú.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	K tým hodinám by som chcel povedať, že to vtedy prišli páni, ktorí pôvodne emigrovali, vrátili sa do Bratislavy a dôvod prečo tie hodiny tam majú byť, lebo na tomto  mieste, pod tými hodinami sme sa schádzali, keď tam bolo korzo, ibaže to bol...
	Starosta:
	Ďakujem, pani Ležovičová.
	Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová:
	( nie je rozumieť zo záznamu) fakt sme si na ne zvykli za ten čas, čo tam sú. Ja na ne presne  pozerám, ako neskoro idem na komisiu alebo na zastupiteľstvo a sledujem si čas, koľko mi to trvá z roboty tam, čiže tie hodiny, áno, tie hodiny naoz...
	Starosta:
	Riešime to, pán poslanec Osuský.
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	( nie je rozumieť zo záznamu) či tie naše červené čísla naozaj vyzerajú tak preto, lebo to je každé úplne iný bod, tak je to počítanie teraz neférové, chcem len oponovať priateľovi Štefanovi, vieš Štefan to je tak, ja tiež nemám hodinky a takme...
	Starosta:
	Ďakujem, pán poslanec Kollár, faktická poznámka.
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	Ak nostalgia, tak pre všetkých, pán Osuský, Vy si pamätáte hodiny pred Metropolkou?  Všetci, všetci si ich pamätajú a všetci sme sa podľa nich riadili, prosím?
	Poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc.:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	No vidíte však tam v okolí, takže prihováram sa, urobme nostalgiu aj pre Metropolku, tiež to nič nestojí, to bolo na zastávke presne na zastávke.
	Starosta:
	Ďakujem, pán poslanec Kollár, máte teraz diskusný príspevok.
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	No už ani nemám diskusný, ja som Vás len chcel veľmi pekne poprosiť, ale pravdepodobne už čas nebude na to, aby sme dali tú informáciu v bode rôznom o našom predsedovaní alebo spoluúčasti pri zabezpečovaní poriadku a ďalších vecí. Chcel by som...
	Starosta:
	Máme.
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	Že by takáto písomná informácia bola, aby sme si mohli v komisiách tieto veci podiskutovať, napríklad, že veľa tých peňazí by sa mohlo dať aj pre Staromestskú, z hľadiska vybavenia, aby sa len tak nehodili do vzduchu, ale aby slúžili aj do budú...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, ja len v slušnosti, aby ste boli informovaní, tí, ktorí tu ostali, tak asi viete vláda, Mesto žiadalo, Magistrát žiadal o nejaké peniaze komunikoval s vládou, nekomunikoval však s mestskou časťou Magistrát a vo vlastnej línií s...
	Pán poslanec Holčík, faktická k tomuto? Áno.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Viem, že sa to už nedá do tohto projektu zakomponovať, ale možno by Staré Mesto ako mestská časť vyzvať majiteľa tých kandelábrov, čo sú na ulici pri Redute,  pozdĺž Reduty pri električkovej trati...
	Starosta:
	To má magistrát.
	Poslanec PhDr. Štefan Holčík:
	Áno Magistrát, ale takto, že vtedy keď sa tie kandelábre dávali, tak Staré Mesto zariadilo, aby boli tie stĺpy obložené takými falošnými kvázi štýlovými obloženiami a tie sú dole úplne hrdzavé, čiže len ich odstrániť odtiaľ, oveľa, tie stĺpy b...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, pán poslanec Kollár, faktická.
	Poslanec Ing, Miroslav Kollár, MHA:
	( nie je rozumieť zo záznamu)
	Starosta:
	Aha ďakujem, takže to je len k tomuto, pani Párnická, nech sa páči, v bode rôzne.
	Poslankyňa Soňa Párnická:
	Viem, že 28.januára prebehla kolaudácie škôlky Heyduková, dnes teda uplynul nejaký týždeň, chcela by som sa opýtať, že aký je stav s tou škôlkou a či je vôbec záujem tých detí, teda rodičov z Beskydskej, aby prešli do tej škôlky Heyduková.
	Starosta:
	Ďakujem, kolaudácia sa nám podarila, boli tam nejaké nedostatky vyčítané, tie odstraňujeme samozrejme teraz vyprší tá lehota tuším 30 dňová , takže 15+15 koncom februára by sme mali mať platné kolaudačné rozhodnutie, pani vedúca školského oddel...
	Pani poslankyňa Oráčová.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Ďakujem, ja len chcem poprosiť ohľadom Búdkovej cesty, tam prebieha tá výstavba na Majakovského ulici, občania sa mi často sťažujú, že je zašpinená celá cesta, pokiaľ viem, je povinnosťou stavebníka udržiavať komunikácie v dobrom stave, čiže c...
	Starosta:
	Ďakujem pekne, stavebný úrad tam koná, opakovane ich, aj sme posielali teraz vlastne upozornenie ako majú zabezpečiť tú stavbu aby nedochádzalo k tomuto, Búdková patrí Magistrátu, ten sa zatiaľ nesťažoval, ale aj Majakovského je tým samozrejme ...
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	A ešte jedno mám, ozvala sa mi pani z Dunajskej ulice, vo dvore Dunajská 58,60 prebieha výstavba nejakého domu, sú na to opakované sťažnosti nielen kvôli hluku ale aj kvôli podozreniu, že začali stavať vlastne až po stratení platnosti stave...
	Starosta:
	Ja som požiadal pani Kullmanovú, aby preverila, aby si to vlastne celé naštudovala a zistila aké podklady, že či sa zakladá táto informácia na pravde, že akým spôsobom bolo zdokumentované ten začiatok výstavby. Čo sa týka ja napríklad toho in...
	Niekto:
	( Nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Nie, bod rôzne, to je bod číslo 25 to je informácia o interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva, takže nech sa páči, otváram diskusiu, interpelácia, pokiaľ nie sú diskusné príspevky, tak poprosím vás, tak skúsme prijať uznesenie, ktoré , k ...
	Niekto:
	( Nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Aha nie, takže poprosím Návrhovú komisiu o návrh uznesenia, návrh uznesenia k bodu číslo 25, návrhová komisia.
	Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.:
	Nedostali sme žiadny návrh na zmenu uznesenia, preto prosím hlasujme o materiály, tak ako ho máme predložený.
	Starosta:
	Takže beriete na vedomie, nech sa páči, prosím, prezentujte sa.
	/Prezentovanie/
	Starosta:
	A hlasujte prosím.
	/Hlasovanie/
	Starosta:
	Ďakujem pekne, konštatujem, že ste zobrali jednomyseľne tento materiál, informáciu na vedomie a teraz čisto interpelácie bod číslo 26, poprosím interpelácie písomne, mailom, alebo osobne. Ešte kto nemal ešte fánky a šodó, máme ešte, nemáme?
	Niekto:
	( Nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Šodó ešte máme, biele víno, celé vajce, krištáľový cukor, dnes je posledný deň, keď si môžeme dopriať a potom budeme sa, budeme držať diétu.
	Niekto:
	( Nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Prosím?
	Niekto:
	( Nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	To je víno, áno, víno, vajce a cukor.
	Niekto:
	( Nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Víno, žĺtko, cukor.
	Niekto:
	( Nie je rozumieť so záznamu)
	Starosta:
	Takže ďakujem pekne a tu som hovoril o 19.00 hodine , budem rád ak si nájdete čas, ak nie, tak nabudúce, dnes máme vlastne poslednú fašiangovú nejakú príležitosť si posedieť neformálne, bez kamier a mikrofónov a porozprávať sa, takže na neformálne...


