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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

Dovolila by som poprosiť pozornosť. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

otváram 3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

v mimoriadnom termíne, na ktorom vás vítam. Vychádzajúc z prezenčnej listiny konštatujem, 

že zasadnutie je uznášaniaschopné. Dovoľte mi na dnešnom rokovaní privítať pani doktorku 

Dobrovičovú, veliteľku Dobrovoľného hasičského zboru Staré Mesto a ju poprosím, aby prišla 

dopredu. A rovnako aj kolegu ekonomického, ktorý vlastne vysvetlí a bude reagovať na vaše 

podnety a otázky. Svoju neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnili pán Dostál vzhľadom na 

prebiehajúce zasadnutie ústavnoprávneho výboru a pani Oráčová.  

Najprv budeme hlasovať o návrhu programu dnešného zasadnutia. Program bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti od 18. januára 2019 v súlade 

s novelou zákona o obecnom zriadení, ktorá je účinná od 01. apríla 2018. Poprosím, aby ste sa 

prezentovali. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

A hlasovali. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Takže berme to ako hlasovanie, skúšku hlasovania k programom dnešného 

zastupiteľstva je prerokovanie jediného bodu, ktorým je nákup majetku hasičského auta, ktoré 

Návrh na odkúpenie hasičského auta CAS 32 T 815 6x6 PR2. Takže vás poprosím, dávam slovo 

pánovi Vagačovi. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem. Ja by som chcel doplniť program, či to nedoplníme o bod Rôzne, lebo 

predpokladám, že medzičasom medzitým zastupiteľstvom a tým vzniklo veľa otázok, myslím 

si, že by sme mohli dať k bodu Rôzne, keby sme sa chceli ešte čosi popýtať, čiže poprosím daj 

hlasovať na to, aby sme si ho rozšírili o tento bod. 

Starostka: 

Takže poprosím najskôr hlasovať o tom pôvodnom programe, aby sme schválili ten 

program s tým jedným bodom a následne budeme hlasovať o možnosti rozšíriť to o bod 2. Čiže 

prvé hlasovanie je zastupiteľstvo s bodom programu Návrh na odkúpenie hasičského auta. 

Poprosím, aby ste hlasovali. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 
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Starostka: 

Aha, je taká zmena? 

Niekto: 

Áno… 

Starostka: 

Takže uplatnila sa zmena, že nie je potrebné sa prezentovať a môžeme rovno hlasovať. 

Takže poprosím vás hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

Nie, nie, tam bolo že prezentácia. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

Tak ešte jedno kontrolné hlasovanie poprosím. To je že prezentujme hlasujme sa 

v jednom, tak to máme aj na župe aj na iných zastupiteľstvách, že nie je to na dvakrát ako je to 

určite možná úprava. Tak môžeme zostať v tom pôvodnom, bol to návrh myslím práve od pána 

poslanca, Dostála, že je dobré to zlúčiť, ale ten tu ani. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

Ja osobne nehlasujem, takže neviem vám povedať ale teraz prišla informácia, že bola 

požiadavka poslancov, aby sa nehlasovalo na dvakrát, že je to veľmi zdĺhavé, tak … 

Niekto: 

A je technicky už tak zariadené, že teraz už stačí zahlasovať… 

Starostka: 

Môžeme sa spýtať. 

Niekto: 

Pána Špulera by sme sa mali spýtať. Pán Špuler. 

Starostka: 

Mne to neprekážalo ani prezentovať sa. Dobre. Sme za to, že sa budeme prezentovať 

a potom hlasovať? Dobre. Dobre, tak vás poprosím tretíkrát hlasovať o schválení programu. 

Prezentujte sa prosím. 
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/Prezentácia/ 

Starostka: 

 Hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Dobre, konštatujem, že program teda tretieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva bol 

schválený. Dovolím si teraz dať hlasovať o možnosti teda pripojiť bod č. 2 Rôzne do programu. 

Poprosím vás prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

 Hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Ďakujem. Konštatujem, že program 3. zasadnutie miestneho zastupiteľstva bol 

rozšírený o bod Rôzne. Ďakujem. 

Pristúpime k formálnym záležitostiam. Členom predsedníctva je zástupkyňa starostky, 

magistra Martina Uličná. Do návrhovej komisie odporúčam určiť poslancov pani Satinskú, 

pána Gajdoša a pána Berku. Má niekto iný návrh? Môžeme hlasovať, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

 Ďakujem, prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Ďakujem, konštatujem, že do návrhovej komisie boli schválení poslanci pani Satinská, 

pán Gajdoš a pán poslanec Berka. Poprosím, aby sa premiestnili alebo zaujali miesta. 

Dobre, pristúpime k zvolenie overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice 

odporúčam poslancov pani poslankyňu Uličnú a pani poslankyňu Hitkovú. Má niekto iný 

návrh? Ak nie, tak dávam hlasovať, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

 Ďakujem, prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 
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Konštatujem, že za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci pani Uličná a pani 

Hitková. Poprosím poslancov, aby sa do dopĺňania uznesení alebo návrhu na ich zmenu zapájali 

písomnou formou. Vážení prítomní, pristúpime teraz k prerokovaniu prvého bodu programu. 

Bod č. 1. 

 

1. Návrh na odkúpenie hasičského auta CAS 32 T 815 6x6 PR2 

 

Starostka: 

 Návrh na odkúpenie hasičského auta CAS 32 T 815 6x6 PR2. Dovolila by som vysvetliť 

dôvody, prečo bolo dnešné mimoriadne zastupiteľstvo zvolané. Na ostatnej návšteve, ktorú som 

absolvovala v Dobrovoľnom hasičskom zbore obce Staré Mesto sme boli informovaní aj 

s pánom poslancom Gajdošom sme sa zúčastnili, že je aktuálne možnosť, ktorá má vysoký 

dátum na ako urgentnosti, to znamená, že do 31. januára pôvodne bola možnosť požiadať 

Ministerstvo vnútra o repasovanie starých tatroviek hasičských na autá, ktoré spĺňajú súčasné 

podmienky a súčasné požiadavky na riadny výkon ako dobrovoľného a iného teda hasičského 

zboru. Dovolili sme si preskúmať tie možnosti toho, že ako sa to dá časovo zvládnuť 

a vzhľadom na to, že naša úprava neumožňuje nákup alebo schváliť starostovi nákup majetku 

za viac ako 3,5 tisíc, bolo nutné zvolať mimoriadne zastupiteľstvo a odsúhlasiť nákup auta, 

ktoré je k dispozícii v Čechách, ktoré spĺňa tie požiadavky na repasovanie aj na tú výzvu, ktorú 

Ministerstvo vnútra má.  

Dovolila by som si odovzdať slovo pani Dobrovičovej, ktorá vám presne povie aj tie 

okolnosti a potom aj v rámci diskusie zodpovie možno tie špecifiká. Takže nech sa páči. 

Ing. Dobrovičová, veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto: 

 Dobrý deň pani poslankyne, páni poslanci, chcem sa vám hlavne poďakovať, že ste sa 

zišli na tomto mimoriadnom zastupiteľstve hlavne teda kvôli nášmu bodu pre kúpu hasičskej 

techniky. Pripravila som si pre vás jednu prezentáciu s tým že, aby som vám vysvetlila, že 

vlastne ako funguje Dobrovoľný hasičský zbor. Jeho nejaké výhody pre mestskú časť 

a vysvetlila techniku, ktorá sa týka dobrovoľného zboru. Ak by som mohla poprosiť tú 

prezentáciu nahodiť. 

 Takže som sa chcel vám aj predstaviť. Okrem toho, že som veliteľka Dobrovoľného 

hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto, ktoré som veliteľkou od júna minulého roka 

a snažíme sa ten zbor sfunkčniť. Popritom som aj pracujem ako operačný dôstojník Krajského 

hasičského záchranného zboru v Bratislave. Takže chcem vám to celkovo priblížiť aj možnosť 

toho pohľadu, toho operačného, ktorý rozhoduje o nasadzovaní techniky aj čo sa týka 
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Dobrovoľných hasičských zborov. Tu na máte legislatívu, ktorá sa vlastne zaoberá aj 

Dobrovoľným hasičským zborom. 

Čo sa týka nejakej histórie nášho zboru Starého Mesta, tak je to najstarší zbor 

v Bratislave. Pritom patrí medzi päticu najstarších zborov na Slovensku. Takže naša história 

siaha do roku 1867. Založil ho pán Martinengo vlastne s tým súčasným starostom. Rozdeľovalo 

sa to tam vlastne na Dobrovoľný hasičský spolok a Dobrovoľný hasičský zbor. V tej časti toho 

Dobrovoľného hasičského zboru sa stali štátni hasiči. Tento zbor náš pôvodný sídlil na 

Radlinského, kde potom ostali tí štátni hasiči a tí dobrovoľní sa vlastne presťahovali do inej 

budovy. Takou celkom zaujímavosťou, že v tomto zbore vznikla aj záchranná služba, hasičská 

záchranná služba, ktorá v týchto priestoroch a na tejto stanici je až do dnešných čias. Tam máme 

vlastne aj hasičskú sanitku, ktorá slúži profesionálnemu zboru. 

Dobrovoľné hasičské zbory obce patria do celoplošného rozmiestnenia síl a 

prostriedkov. Je to nejaký systém organizácie a rozmiestnenia jednotlivých hasičských 

jednotiek a v závislosti od stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia je nutný 

(nezrozumiteľné). Celkovo hasičské jednotky sa delia vlastne na tých profesionálnych hasičov 

čo je hasičský záchranný zbor, potom sú to závodné hasičské zbory a dobrovoľný hasičský zbor 

obce s tým, že tie závodné sú v rôznych tých priemyselných objektov ako je napríklad 

Volkswagen, Slovnaft. Hasičská jednotka ako taká zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej 

techniky a vecných prostriedkov, vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich 

zamestnancov a členov, informuje bez zbytočného odkladu o výjazde na zásah a zasiela správy 

o svojich zásahoch Krajskému riaditeľstvu HaZZ, čím vlastne to je to operačné stredisko, ktoré 

by malo mať prehľad o každej činnosti tej jednotky, či už sa jedná o nejaký výjazd alebo presun 

tej techniky mimo svojej strojnice alebo stanice a vypracováva a vedie dokumentáciu hasičskej 

techniky.  

Chcel by som vlastne skôr viac povedať o tom projekte toho celoplošného rozmiestnenia 

síl a prostriedkov. Tá koncepcia toho celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov je 

zvyšovanie počtu odborne pripravených dobrovoľných hasičov v prípade nutnosti veľkého 

počtu síl, to je pri udalostiach s postihnutím väčšieho územia čo sú rozsiahle plošné povodne, 

veterné kalamity, plošné požiare v prírodnom prostredí a tak ďalej. Potom je to zvyšovanie 

počtu akcieschopnej hasičskej techniky v prípade nutnosti nasadenia tiež veľkého počtu 

technických prostriedkov. Základným princípom je tam skôr, že je to podpora využitia 

potenciálu dobrovoľníctva pri likvidácii následkov požiarov a iných mimoriadnych udalostí 

alebo živelných pohrôm. Je to spojenie ľudskej a profesionálnej pomoci v prospech všetkých 

občanov, lebo vlastne dobrovoľný hasičský zbor závisí na vlastne je zložený z dobrovoľných 
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ľudí, ktorí chcú pomôcť vlastne ostatným, takže to je taká tá zložka dobrovoľníctva, ktorá vie 

vypomáhať aj tým profesionálnym hasičom. Vlastne celkovo je to projekt Ministerstva vnútra 

dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá je ako keby kvázi takým prezídiom nad dobrovoľnými 

hasičskými zbormi a potom aj samotného hasičského záchranného zboru. Sú tam jedná sa tam 

hlavne o prideľovanie techník týmto DHZ ako je Iveco Daily, teda techniky Iveco Daily, potom 

je tam súprava protipovodňovej záchrannej služby to je protipovodňový vozík, ktorý sa 

nachádza už v našom zbore a potom sú to tieto repasy, o ktorých sa aj bavíme, že vozidlo by 

išlo do toho repasu to je TATRA 815 alebo 148 a potom sú tam ešte aj dotácie na rekonštrukciu 

hasičských zbrojníc, o ktoré tiež môže obec tiež požiadať. Je to vlastne vo viacerých kolách, 

dve už prebehli a ešte sa podľa našich informácií chystá aj tretie, takže aj do toho by sme sa 

chceli nejako pustiť.  

Dobrovoľné hasičské zbory obce sa rozdeľujú do 4 takých hlavných kategórií sú to 

kategórie A1A, čo sú jednotky, ktoré sú také skôr na poloprofesionálnej úrovni. Sú vybavením 

trošku sú viacej vybavené ako tie v kategórii B a C. Naše DHZ patrí do kategórii B, minulý rok 

sme boli v kategórií C, teraz už sme sa dostali do B. S tým, že také najnákladnejšie úlohy toho 

zboru je diaľková doprava vody pomocou automobilových striekačiek. Vykonávanie 

samotného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a prírodnom prostredí, uskutočnenie 

zásahu spoločne s profesionálnym zborom pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov 

alebo pri požiari v prírodnom prostredí. Je tam taktiež striedanie príslušníkov, keď sú to dlho 

trvajúcejšie zásahy a taktiež zásobovanie vodou. Zásahová činnosť pri nežiadúcich udalostiach 

ako veterné a snehové kalamity, povodne, kde vlastne je potrebné veľa síl a prostriedkov.  

Čo sa týka nejakého prehľadu, toto je celoslovenský prehľad roky 2013 až 2016 s tým, 

že tie jednotlivé kategórie na celom Slovensku koľko je tam počet a ako sa zvyšoval postupne. 

Je to aj hlavne pretože to Ministerstvo vnútra spoločne s tými zložkami sa snažilo naštartovať 

tých dobrovoľných hasičov podporou nejakej techniky, dotáciami a tak. Takže obce sa toho 

naozaj chytili a snažia sa pre tých svojich občanov robiť vlastne viac.  

Toto je prehľad DHZ v Bratislavskom kraji aj vlastne s kategóriami jednotlivými. Tieto 

paušálne náhrady je to vlastne nejaký rozpočet, ktorý dávali na DHZ Ministerstvo vnútra. 

V tých paušálnych náhradách je teda spomenuté by som teda spomenula, že keď tá jednotka 

toho dobrovoľného hasičského zboru príslušnej mestskej časti ide do inej mestskej časti, tak z 

týchto náhrad sa platí PHM teda vlastne pohonné hmoty sa vrátia späť do mestskej časti, takže 

je to preplácané. Čo sa týka tých počtov výjazdov taktiež počas tých rokov stúpal, to je 

celoslovenské číslo. Vlastne v 2016-tom to bolo 10 789 a naozaj to narastajú tie čísla, len som 

sa nedostala k tým štatistikám z týchto posledných rokov. Ďalší slide sa týka Bratislavy 
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konkrétne. Je tam je to menšie ešte ale v roku 2016 tam bolo 34 výjazdov spolu v roku 2017 už 

bolo 84 a v roku 2018, čo je vlastne štatisticky údaj do konca septembra je to už 183, takže aj 

na území Bratislavy naozaj tí dobrovoľní hasiči majú svoj význam a chodia na tie zásahy a sú 

vysielaní operačným strediskom. Viete si to porovnať aj na ďalšom slide je to vo forme grafu. 

Vlastne tam ten posledný údaj je spolu tie zásahy jednotlivé roky.  

Ďalším slideom by som chcela to je štatistika výjazdov za rok 2018 pre hasičskú stanicu 

Radlinského s tým, že tým žltým sú zvýraznené zásahy, na ktorých by sme sa vedeli buď 

spolupodieľať alebo na ktoré by sme vedeli chodiť my ako dobrovoľný zbor. Hlavne sú to 

trávnatý, krovinatý porast, nejaké požiare, smetiská pri technickej pomoci rôzne typy kalamít 

ako keď naprší, tak je všade naozaj strašne veľa vody a treba to odčerpávať aj tie priestory 

vlastne pivnice presne a vlastne obyvateľov Starého Mesta. Taktiež odstraňovanie prekážok, 

tam sa myslia nejaké popadané stromy, konáre, ktoré nie sú schopní nejako svojpomocne si tí 

majitelia alebo nejaká mestská časť väčšinou sa tu jedná o chodníky, kde to nie je nejako 

urgentné, kam ten hasičský zbor profesionálny preňho to nie je prioritou na takéto veci. On 

chodí vlastne niekde, kde je obmedzená premávka alebo tak vlastne na tie urgentnejšie veci. 

Tu na je také nejaké porovnanie toho nášho zboru medzi vlastne minulý rok január 

a tento rok január. Je tam tá kategória, že sme sa posunuli vlastne do tej lepšej kategórie s tým, 

že sme sa dovybavili určitými vecnými prostriedkami, ktorá nám dovolila spĺňať túto kategóriu, 

lebo na každú tú kategóriu v tej vyhláške 601 existuje tabuľka je to príloha č. 1 tam máte 

zoznam, že čo ten zbor má mať. Takže my spĺňame to Béčkové. Počet členov to tiež nebolo 

v minulosti vlastne doriešené bol tam len jeden človek veliteľ. Teraz je to už máme 12 

podpísaných členov s tým, že vlastne každý ten člen musí spĺňať zdravotnú prehliadku, musí 

mať zdravotnú prípravu, ktorú spraviť skúšky a tej základnej príprave a mať podpísanú dohodu 

s mestskou časťou, že vykonáva pre ňu vlastne tú dobrovoľnú činnosť. Takže momentálne sme 

na konci roka boli v stave 12 ľudí a ďalší 5-ti budú v priebehu februára podpísaní, keď teda 

pani starostka podpíše nakoľko práve prebieha základná príprava. Teraz vlastne v nedeľu majú 

skúšky takže.  

Čo sa týka techniky tam momentálne teda zostáva tá Škoda 706, je tam aj nejaká 

nadobúdajúca hodnota je to majetkom mestskej časti ďalej je tam plávajúce čerpadlo Kawasaki 

a to tiež vlastne patrí mestskej časti. Potom sme dostali od Ministerstva vnútra protipovodňový 

vozík v hodnote 14 359 euro, to spomínané Iveco Daily, ktoré máme prisľúbené ale už nám to 

potvrdili, že do konca júna určite to Iveco Daily bude v tomto zbore. A tam je nadobúdajúca 

hodnota 114 000 euro. Ono je aj s výbavou toto vozidlo. Teraz sa nám podarilo v januári dostať 

od Krajského riaditeľstva záchranného zboru v Bratislave vlastne majetok, ktorý bol u nich 
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prebytočný, keď sa vyraďoval tak sme sa prihlásili vlastne o nejaké. Áno je tam vlastne 

čerpadlo sme dostali a navijak. Takže je tam celkom aj zaujímavá tá nadobúdajúca hodnota, 

ktoré nám zbor posunul.  

Takže sú určité požiadavky na akcieschopnosť tej hasičskej jednotky, ktorá platí pre 

všetky tie kategórie. Musí mať absolvovanú základnú prípravu ten člen, ďalej asi skôr by som 

vám tak povedala, že skladba toho výjazdu, keď už ide tá jednotka von tak musí tam byť veliteľ, 

musí tam byť strojník, ktorý od šoféruje to auto, ktorí vie pracovať s tým čerpadlom, potom sú 

tam dvaja členovia navyše, ktorí tiež vlastne vykonávajú ten zásah. Každý ten člen musí mať 

tú základnú prípravu, zdravotnú prípravu, dohodu a potom tie jednotlivé funkcie ako je strojník, 

ako je veliteľ družstva, tak musia mať špecializovanú prípravu, ktorá sa končí ten veliteľ 

družstva sa končí tiež skúškou. Takže potom je tam to vybavenie hasičskej jednotky a tak. 

Potom strojná služba tam je to hlavne to sme sa bavili na komisii myslím si, že tam to bolo 

vysvetlené. Tiež musí niečo spĺňať. Chcela by som ďalší slide. Tam už sa dostaneme vlastne 

k tej technike.  

Taký nejaký model alebo niečo čo by mala tá hasičská zbrojnica teda ten dobrovoľný 

hasičský zbor mať je nejaké to prvé autíčko je to Iveco Daily, ktoré dostaneme. Je to technické 

auto. Potom je tam cisternová automobilová striekačka, to je vlastne ten vpravo hore. Tak 

vyzerá tá Tatra o ktorej sa bavíme po repase. Potom ďalej ten protipovodňový vozík, ktorý sa 

už u nás nachádza na zbrojnici a potom je tam nejaké osobné auto. To je konkrétne Svätého 

Jura. Takže potom ďalšiu poprosím. Čo sa týka toho Iveco Daily je tam hlavne je to vozidlo, 

ktoré vlastne odvezie určitú časť ľudí, takže hlavne pre tým že tam má menšiu nádrž vody, je 

tam len 750 litrov vody s tým, že to je na nejaký veľmi prvotný a rýchly zásah s tým, že tam 

treba k tomu vždycky, keď sa naozaj ide hasiť, tak treba k tomu nejakú cisternu, ktorá má väčší 

obsah vody. Lebo pri nejakom tlak toho čerpadla z minúty, viete je to 75 litrov za minútu, za 

minútu proste máte po vode a neviete ďalej hasiť. Ďalej ďalším typom sú tu tie cisternové 

automobilové striekačky. Dajú sa s týmto vozidlom vlastne robiť odber vody z tej vlastnej 

nádrže čo tá cisterna má, potom z vodného zdroja alebo z nejakého tlakového zdroja buď 

hydrant alebo odberné miesto má aj (nezrozumiteľné) s prúdnicou. Ďalej vlastne s čerpaním 

vody (nezrozumiteľné)  to je vlastne nejakých hlbších hĺbok. Teplá voda. Možno by sme mohli 

prejsť na ďalší slide.  

Tu je vlastne to spomínané vozidlo z tej českej obce na ľavej strane, na pravej zase tá 

Tatra po repase ako by mohla vyzerať. Objem nádrže po repase bude 9 000 litrov vody a 400 

litrov penidla. Ďalší slide tam si môžeme ukázať, že tie ďalšie dobrovoľné zbory v obciach, že 

akou technikou disponujú vo väčšine obcí, keď naozaj je stále to nejaké menšie technické auto 
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a nejaká väčšia cisterna, či už 148 alebo 815. Ďalší slide, aby sme zase boli aj v Bratislave toto 

sú bratislavské zbory. Ružinov ten má 2 technické autá, tiež cisternu, ktorá prešla vlastne 

minulý rok repasom. Podunajské Biskupice tie majú dokonca ten náš tranbus, ďalšiu Tatru, 

taktiež prešla repasom minulý rok. Dailina nejaké dopravné vozidlo, Dúbravka tiež trošku starý 

typ Tatry a Dailina. Petržalka tá momentálne Tatru nemá ale tá tiež žiada mestskú časť, že by 

bolo sa tiež snažia získať túto Tatru. Môžeme ďalej? Tu sú hasičské stanice profesionálnych 

hasičov vlastne. Hore máte hasičskú stanicu Radlinského, kde sa skladá len z technických 

vozidiel táto stanica. S tým, že nemôžu tam mať cisternu z hľadiska prejazdnosti tej techniky 

cez tú ich historickú bránu, to vozidlo sa tam nezmestí a ďalej je hasičská stanica Hálkova dole. 

Tam vidíte, že sú tam dve cisterny a jedno technické auto momentálne. V tomto čase majú dve 

technické autá, dve cisterny. Ďalej môžeme. To je ten náš protipovodňový vozík je to 44 kusov 

je v Bratislavskom kraji, v Bratislave je 12. Môžeme ďalej. To sú jednotlivé čerpadlá, plávajúce 

čerpadlo. Všetky tieto čerpadlá sa môžu používať vlastne vo vonkajších priestoroch. Keď to 

preklikáte, tak sa dostaneme aj vlastne. Toto je elektrické čerpadlo, to sa môže používať vo 

vnútorných priestoroch, lebo motorové čerpadlá do vnútra nemôžu. Toto je tiež taká dosť dobrá 

vec, lebo profesionálni hasiči ich nemajú toľko tých elektrických, aby mohli pokryť, keď naozaj 

treba čerpať veľa buď v rodinných domoch z nejakých pivníc, tak sa zháňajú tie elektrické 

čerpadlá. Takže dobrovoľní hasiči každý kto má nafasovaný ten vozík, tak má toto elektrické 

čerpadlo vie čerpať aj teda obyvateľom. To je vlastne dopĺňanie cisterien tiež sa to robí takými 

menšími čerpadlami plávajúcimi.  

Ďalší slide, lebo bola mi aj doručená otázka vlastne nejaký prívesné čerpadlo. Toto majú 

dve stanice v Bratislave takéto prívesné. Je to dosť veľkoobjemové s tým, že je využiteľné len 

na nejakých veľkých plochách zatopených. Tá technika je si myslím, že na profesionálnom 

zbore dostačujúca, lebo sa použije jedno maximálne dva, ďalšia je v Pezinku, takže naozaj toto 

cena takéhoto čerpadla je okolo 11 000 euro. Ďalšia slide to už také veľkokapacitné 

prečerpávanie to na kontajneroch sú také. Ďalší slide môžete. Toto je význam vlastne 

dobrovoľného hasičského zboru pre mestskú časť a jej obyvateľov. Je to vlastne také zhrnutie, 

že čo môžu reálne robiť dobrovoľní hasiči. Takže hlavne je tam tá zmienka, že to robíme 

dobrovoľne, bezodplatne na nejaký úkor svojho voľného času a berieme to ako poslanie pomoci 

vlastne druhým. Poskytuje sa teda hlavne pomoc obyvateľom Starého Mesta a mestskej časti 

a ďalej môže byť jednotka povolaná aj na požiare prírodného prostredia, dodávku vody na 

požiarovisko, diaľkovú dopravu vody pre požiare väčšieho rozsahu. To sú, keď horí, horia 

väčšie teda porasty. Doprava vody k udalostiam, kde nie je možné sa pripojiť na hydrant 

z dôvodu nefunkčnosti alebo nedostupnosti. Hasičský záchranný zbor vo výnimočných 
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prípadoch nemá dostatok síl a prostriedkov, keď sú nejaké cvičenia alebo nejaké rozsiahle 

zásahy, tak sú potom jednotky DHZO zvolávané na hasičské stanice zboru, kde sú 

v pohotovosti pre prípad nejakého výjazdu. Takže vlastne sú využiteľné aj takto. Ďalej hasičský 

záchranný zbor pri kalamitách nemá dostatočné sily a prostriedky na zabezpečenie všetkých 

výjazdov. Prioritne zasahuje na vybraných druhoch objektov podľa ich dôležitosti, sprejazdňuje 

hlavné komunikácie, takisto prichádza na rad jednotka dobrovoľného zboru obce, aby pomohla 

obyvateľom mestskej časti. Ďalej je to odčerpávanie zatopených priestorov, pivníc obyvateľov, 

čiže verejných priestorov v správe mestskej časti, odstraňovanie (nezrozumiteľné), rôzne iné 

technické zásahy, ktoré neohrozujú život a majetok, odstraňovanie prevádzkových kvapalín, to 

sa stáva vlastne bežnou súčasťou riešenia operačného dôstojníka, že na parkovisku alebo ceste 

mestskej časti by si to mala vlastne obec odstrániť sama. Na tých hlavných ťahoch, keď to patrí 

magistrátu, magistrát má na to službu asi teraz už sa myslím volá inak. To je iná firma ale tam 

príde zlikviduje vlastne zasype sorbentom a odstráni ten odpad. S mestskými časťami 

všeobecne vlastne máme dosť problém. Je problém tam poslať aj profesionálnych hasičov, lebo 

mal by si to podľa zákona vlastne odstrániť ten, čo tú škodu spôsobil, keď to nevie odstrániť 

tak to potom ostáva mestskej časti. Takže vlastne aj toto vieme zabezpečiť. Máme sorbenty, 

vieme ísť to zasypať, odstrániť vlastne. Ďalej je to pílenie stromov, ktoré sú nalomené alebo 

popadané cez komunikáciu, chodník, nachádzajú sa na súkromných pozemkoch obyvateľov, 

ktorí nemajú financie na ich odstránenie, tiež tam môže byť použitá vlastne táto jednotka 

a odstráni ten strom, spíli ho, pomôže zase obyvateľovi. Nejak. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Ing. Dobrovičová, veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto: 

 Okej. Dobre. Posledný slide. Je tam tiež pátranie po nejakých nezvestných osobách, 

záchrana zvierat. Na mačky chodia dobrovoľní hasiči. A takisto je to vlastne pomoc aj iným 

obciam v prípade mimoriadnych situáciách ako to bolo teraz na Orave, tiež tam išli dobrovoľné 

jednotky. Takže to je asi tak zhruba. 

Starostka: 

 Ďakujem pani veliteľke za vyčerpavajúci prehľad o činnosti. Chcem povedať teda, že 

tento Dobrovoľný hasičský zbor obce Staré Mesto má moju veľkú podporu, pretože bezpečnosť 

a vôbec tieto nežiadané udalosti je dobré mať pod kontrolou a vedieť byť teda akcieschopný, 

čo by takéto vozidlo, ktoré budeme dneska prerokovávať, že či pristúpime k zakúpeniu 

a následne teda požiadanie o repas. Či ho teda budeme zakupovať do majetku obce. Vypadol 

nám signál ale myslím, že bol prihlásený pán Mikulášek. Dobre, takže nakoľko tu nie je, 
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dovolím si odovzdať slovo pani poslankyni Ďuriš Nicholsonovej. Dáko nám to viazne. Nejde? 

Možno ešte, aby sme predišli potom diskusii, tak sa dá povedať, že… 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

 Môžem? Mám sa vypnúť? 

Starostka: 

 Jaj ty si zapnutý? Asi áno. Teraz dáme... 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

 Raz, dva. No dobre počuť ma. To tam ostalo visieť asi, keďže som bol prvý. Ja som 

vybral kartu ale ostalo to visieť. 

Starostka: 

 Tak poďme teda. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

 Tak môžeme? Stále ma počuť, takže neviem čo je prehodené. 

Starostka: 

 Nie. Tam ide o to, aby ten záznam potom sedel. Dala by som slovo pani Nicholsonovej. 

Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová: 

 Počuť ma? Teraz ma počuť. Dobre. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem aj vám za 

tú prezentáciu. A chcem povedať, že teda veľmi si vážim, čo robíte, lebo ako nie je veľa ľudí 

v dnešnej dobe, čo by to robili. Ale mňa zaujíma takáto vec, že ja teda ani náhodou nie som 

odborníčka na hasičské autá ani na hasičov ani hasičky ale zhodou okolností som mala pred 

časom zopár stretnutí s ľuďmi, ktorí ma upozornili na to, že v autoopravovni Ministerstva 

vnútra, kde končia všetky hasičské autá aj policajné autá dochádza k brutálnemu tunelovaniu 

verejných zdrojov, pretože subdodávateľsky to pre tú autoopravovňu robí súkromná firma aj 

mám jej názov, ktorá ale že neuveriteľným spôsobom, že násobne dvesto násobne, tristo 

násobne nadhodnocuje tie náhradné diely, ktoré používa na opravu a to potom fakturuje teda 

autoopravovni, ktorá na to dostáva samozrejme peniaze z verejných zdrojov.  

A teraz mňa by zaujímalo, že keď sme sa teda dozvedeli, že všeličo, že či nám vy 

náhodou neviete povedať, že s tým autom z tej Českej republiky, ktoré kúpime za strašne 

výhodných podmienok za 8 000 euro a v tej opravovni nám ich prerobia na majetok v hodnote 

150 000 euro čo je rozdiel asi 142 000 euro, keď viem dobre počítať, takže či Vy náhodou 

neviete, že čo konkrétne chýba tomu autíčku, lebo ako ste nám ukazovali tie fotky ja to neviem 

povedať ale niekde tam v tých fotkách je ten rozdiel 142 000 eur, čo je akože šialená suma. 

Takže by ma zaujímalo, že čo presne tomu autíčku chýba, že či to bude za také veľké peniaze 

a potom, keby ste mi povedali, že či ste už aj vy počuli o tom, že ako je tunelovaná 



12 
 

autoopravovňa Ministerstva vnútra a že či toto konkrétne auto ale to predpokladám, že to bude 

kladná odpoveď skončí v tejto autoopravovni. Inak hej. Neskončí? Lebo všetky hasičské autá 

tam.. 

Niekto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová: 

 Aha tak to veľa vysvetľuje. Dobre. Ale tak tá moja otázka, že čo konkrétne je zle s týmto 

autom a čo konkrétne na ňom treba zmeniť teda v tejto hodnote 142 000 eur tá pretrváva. 

Ďakujem. 

Ing. Dobrovičová, veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto: 

 Ja vám ešte k tým autoopravovniam. Tiež máme s nimi skúsenosti. My to nevieme 

(nezrozumiteľné) finančné. Vieme, že je to nadhodnotené tie opravy a máme aj štátni hasiči 

s týmito autami vôbec tam dostať to auto a celkovo, že keď už ide do opravy tak sa tiež vracia 

s chybami. Takže o opravovniach Ministerstva vnútra viem. A toto auto tam určite neskončí, 

nie je to zazmluvnené s tým, že tá nadstavba ale to by som možno kolegovi nechala slovo. Len 

neskončí tam určite ani tie ďalšie opravy sa nebudú riešiť v opravovniach Ministerstva vnútra. 

Pán Novák, Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Staré Mesto: 

 Dobrý deň ja sa len v krátkosti predstavím volám sa Pavel Novák, som jeden z prvých 

nových členov toho zboru odkedy sa začal minulý rok v lete obnovovať a som tu v podstate, 

aby som veliteľku podporil v takých tých technických otázkach, ktoré mnohokrát budete mať. 

Vychádzame pri tomto aute z toho, že toto auto za túto sumu je ponúkane týmto 

mestským, touto mestskou ono je to také mestečko alebo obec. Bohužiaľ v rámci toho projektu, 

ktorý Ministerstvo vnútra spustilo na Slovensku tieto autá dostupné nie sú. Všetky autá, ktoré 

na Slovensku v tejto kategórii boli sa vykúpili obcami, aby ich stihli zaradiť do tohto projektu 

obnovy. A v podstate generálnej opravy týchto hasičských vozidiel pre svoje dobrovoľné 

hasičské zbory obce. Preto sme to auto ako jedno z mála mimochodom našli v Čechách, je za 

túto sumu.  

Čo sa týka tej toho nárastu tej hodnoty, na ktorý ste sa pýtali, vychádza to z toho, že 

Ministerstvo vnútra má zmluvu s dodávateľom hasičskej nadstavby, je to firma THT Polička 

v Českej republike. Tieto autá sú zaradené na základe žiadostí predloženými dobrovoľnej 

požiarnej ochrane, ktorá je akoby také riaditeľstvo Dobrovoľných hasičských zborov na 

Slovensku, spolu s technickým preukazom, že to auto patrí obci. Práve z toho dôvodu, aby si 

ho nejaká súkromná firma nedala zrepasovať a potom ho za výhodných podmienok predá. Na 

základe tejto žiadosti my máme písomný prísľub sekretára, že pokiaľ žiadosť s technickým 
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preukazom, že to auto patrí mestskej časti predložíme do 20. februára tohto roku, to auto určite 

do repasu pôjde. To možno by bola jedna z vašich ďalších otázok, že či sa to stihne pokiaľ by 

sa to kúpilo, takže áno. Hodnota, o ktorej sa bavíme o tých 150 000 je hodnota, ktorá je 

zazmluvnená medzi Ministerstvom vnútra a práve dodávateľom tej generálnej opravy. Je to na 

základe určitej zmluvy, ktorá má svoje parametre. Podvozok toho vozidla ide do kompletnej 

generálnej opravy vo firme v Liptovskom Mikuláši, ktorá sa venuje generálnym opravám 

vozidiel Tatra a nadstavba z toho vozidla sa vyrába úplne nová práve v tejto českej firme THT 

Polička. Takže tam je ten nárast hodnoty. Takže to auto jednoducho z polovice v podstate sa 

úplne vynoví. Čiže je tam úplne nové vybavenie, podvozková časť sa generálne opravuje. Nemá 

to absolútne žiaden súvis s opravovňami Ministerstva vnútra. 

Starostka: 

 Nevidíme, či je niekto ďalší prihlásený do diskusie. Aha takže nech sa páči, dávam slovo 

pani Kleinert. 

Poslankyňa Mgr. art. Kleinert: 

 Ďakujem pekne. Ja mám viacej takých poznámok, z ktorých niektoré sú otázkami. 

Chcela by som iba na malé intro povedať, že pradedo môjho manžela pán Johan Kincel bol tiež 

členom dobrovoľného hasičského zboru a niekde majú doma aj tú plaketu za záchrany Vydrice 

okrem toho, že spolu zakladal cyklistický spolok, takže ja naozaj som pozitívne naladená 

k tomu, čo robíte, tiež vám zato ďakujem. Ale mám pár poznámok, ktoré by som tu chcela 

povedať.  

Jedná vec je, ktorá sa vás ešte úplne netýka, je tá trošku nekoncepčnosť toho postupu, 

že ešte v podstate sme si tu všetci neodsúhlasili ani programové priority ešte v podstate ani 

nevieme, kam naše Staré Mesto má kráčať a v zásade sa vlastne tu stretneme na mimoriadnom 

zastupiteľstve kvôli požiarnemu autu ale rozumiem tomu, že nás tlačí nejaký čas, to je trošku 

intro inde. Zároveň vyvstáva mi zopár teda vecí. Myslím si, že je dosť problém, že sme nedostali 

kvalitné podklady včas a v zásade sme naozaj veľmi veľa si študovali o požiarnych autách, 

o technike a tak ďalej aj tak samozrejme tomu rozumieme len veľmi zľahka ale museli sme 

v podstate podľa mňa nahrádzať nejaké informácie, ktoré si myslím, že by sme si celkom 

zaslúžili buď zo Starého Mesta z úradu alebo od vás. Rovnako by som bola veľmi rada, keby 

som vlastne o súčasnom dobrovoľnom hasičskom zbore vedela predtým, ako som sa to 

dozvedela, že vlastne existujete. Na čo nadväzuje x iných vecí a nápadov, ktoré nám vlastne 

napadli v rámci tohto zastupiteľstva a tohto projektu. Mne napríklad dosť veľmi chýba to, že 

by som mala informácie o konkrétnych plánoch, ktoré vy plánujete, o tom, kde chcete byť o päť 

rokov, ktorú techniku vôbec potrebujete, či to auto reálne potrebujete prípadne ako som sa vás 
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pýtala na tej komisii, že keby ste mohli snívať, či by ste chceli iné ale hovoríme si dobre, teraz 

tu máme za 8 000 takúto možnosť.  

Druhá vec je, že rozprávame sa o tom, že je to auto kvázi zadarmo alebo zadarmo bude 

zrepasované no ja si myslím, že tu nič nie je zadarmo akurát je to z vyššej inštancie podpory 

vlády, to znamená, že zase sa na to poskladáme iba my občania, len to nevidíme tak veľmi 

konkrétne. Myslím si, že je tam veľa otázok ohľadne toho, čo sme sa rozprávali. To auto je 

naozaj obrovské. Má 6 nápravu čo je vlastne vhodná skôr do terénu ako do Starého Mesta. Je 

to diesel, ktorý ma teraz 32 rokov. Bude parkovať na Žilinskej, čo ako som vám spomínala 

osobne s tým mám problém, že tí obyvatelia Žilinskej budú musieť v podstate to znášať ale 

teraz, aby ste nemysleli, že to myslím akože veľmi negatívne. Myslím, že je veľmi dôležité 

povedať, že bezpečnosť Staromešťanov z hľadiska požiarov nie je ohrozené, že tá je 

zabezpečená štátnym požiarnym zborom, že teraz sa bavíme o vylepšení hej? Vylepšení v rámci 

toho, že vy budete (môžem ešte raz poprosiť ešte ďalšie 3 minúty). Takže tieto ale otázky nám 

stále akože prichádzali a veľa sme o tom rozprávali. Pýtame sa presne na to zhodnotenie, 

pýtame sa na to, či to potrebujeme, či radšej nepotrebujeme menšie auto, nové, flexibilné, ku 

ktorému sa môžu nakupovať náhradné diely. Keď porovnáme to s Radlinského ako sme vlastne 

zistili, tak Radlinského má 4 autá, leží na území Starého Mesta. Dokopy majú tých 9 500 litra 

plus majú to veľké auto vaše, ktoré tam neparkuje. Rozprávali sme sa o parametroch rýchlostí, 

že áno keď potrebujeme ísť niekde k nejakému požiaru tak parameter rýchlosti je dôležitý, kým 

vy z tej Žilinskej vyjdete, to možno niekto bude rýchlejší po nábreží napríklad. Čiže veľa, veľa 

otázok nám vyvstávalo a veľmi radi by sme vedeli tieto odpovede v podstate skôr.  

Zároveň nám napadlo to práve pri tej komunikácii, že je veľká škoda, že o vás nevedia 

Staromešťania, pretože si myslím, že napríklad z tohto by mohol byť jeden veľmi pekný 

crowdfund, ktorý bude napojený na samosprávu, kde vy by ste komunikovali o tom, prečo ste 

tu dôležitý, ako nám viete pomôcť a my by sme vám vedeli zase pomôcť v tom, že by sme si 

povedali, že potrebujeme auto, ktoré nebude toto ale bude dajme tomu iné, lepšie, zaujímavejšie 

a pomôžeme vám tie prostriedky nejakým spôsobom získať. Ako to sú, to je môj názor. Myslím 

si, že nie je to ako keby úplne zodpovedné v tejto chvíli rozhodovať, že máme teraz v tejto 

chvíli okamžite perfektnú šancu a keď to nevyužijeme, tak máme cítiť ako keby pocit 

zodpovednosti, že vyhoríme. Viete, čo myslím. Ďakujem pekne. 

Starostka: 

 Ja by som veľmi stručne povedala, že Staromešťania vedia, pretože na tom dni 

otvorených dverí bol celkom slušný záujem. Boli tam deti, boli tam súťaže, ktoré sa plánujú 

robiť a venovať sa deťom možno v rámci denných táborov v lete. Proste tento zbor sa 
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vyzviechal a dneska to je potom ale nedostatok informácií. Tam je takáto istá tatrovka, ktorá je 

vlastne veľmi obmedzene zásahu schopná ale parkuje tam a práve táto odmena za nové vozidlo, 

ktoré spĺňa všetky požiadavky a parametre na súčasnú dobu, tak by to posunulo na 

akcieschopnosť a na to, že tento dobrovoľný požiarny hasičský zbor, ktorý rastie a je tam naozaj 

cítiť toho ducha komunity, tak dosť si zaslúži v podstate túto pozornosť. Ja som to brala ako 

zodpovednosť, ktorú musím prezentovať na to, aby ste vy zaujali k tomu stanovisko. Tá 

možnosť je do 20. februára s tým, že teda ten technický preukaz a prepis to nie je nejako že 

nekoncepčné, to naozaj prišlo ad hoc a chceme na to zareagovať. Takže to je všetko, čo dneska 

nás čaká. Takže dám ešte slovo. 

Ing. Dobrovičová, veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto: 

 Ja by som vám odpovedala na toho Radlinského teda hlavne. Sú tam momentálne 

zaradené tri vozidla vo výjazde. Jedna z nich je tá hasičská sanitka a ostatné dve sú to dve 

technické autá. Jeden má obsah vody 3 000 to druhé 1 000 litrov, takže v podstate sú dve 

vozidlá automobilovej hasičskej služby. Ja som tiež bola dneska v robote pol dňa a na 

operačnom určite je tam jedna sanitka a dve technické vozidlá a ostatné… 

Pán Novák, Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Staré Mesto: 

 Možno už len veľmi krátko na doplnenie z pohľadu tej stratégie. My sme začali 

z pohľadu toho dobrovoľníctva, pretože asi si uvedomujete, že sme zamestnanci a musíme živiť 

svoje rodiny a tak ďalej. Takže venujeme tomu v rámci svojho života nejaký voľný čas 

a snažíme sa to vytvoriť. Ja by som strašne rád vám prezentoval koncepciu toho hasičského 

zboru, toho, čo chceme vytvoriť o 5 o 10 rokov tak, ako ste spomenuli. Ale museli sme začať 

tým, čo sme mali. Začali sme tým, že sme prišli, zistili sme, že je tam staršia špinavá garáž, 

auto, ktoré dlho nejazdilo a zariadenia, ktoré nikto nikde nepoužíval. A pritom to bol zbor, ktorý 

bol zaradený do rozmiestnenia jednotiek, takže mal fungovať. Pokiaľ by sa niečo stalo, bola by 

potom určite otázka obyvateľov, prečo to nefunguje. Takže začali sme týmto, začali sme 

prípravou členov vrátane mňa samozrejme, obnovovaním, čistením a tak ďalej a skutočne táto 

príležitosť prišla ako výstrel z jasného neba, takže možno sa vám asi by bolo na mieste 

ospravedlniť sa vám, že takto strieľame teraz bez koncepcie ale povedali sme si to hore možno 

aj na tej komisii čiastočne, že my s tou stratégiou a s tou víziou za vami veľmi radi prídeme, 

pretože naozaj chceme pre tú mestskú časť ale nielen pre mestskú časť ale pre to mesto niečo 

urobiť. Nanešťastie alebo možno aj na šťastie je možno táto príležitosť získať auto a využiť 

ešte tú končiacu podporu obnovy vozidla dobrovoľných hasičských zborov tak, aby sme hoci 

v krátkom čase ale relatívne rýchlo sa dostali k vozidlu, ktoré reálne môžeme využívať a má 

opodstatnenie. Ďakujem pekne. 
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Starostka: 

 Dobre. Slovo má pán poslanec Gruska 

Poslanec doc. RNDr. Gruska, PhD.: 

 … ak niekto pomáha a chráni, tak sú to práve hasiči. Nič menej mám tu veľmi veľa 

vážnych výhrad. V prvom rade dostali sme dôvodovú správu, ktorá má tri strany z toho dve 

strany sú obrázky autíčka, polovica je technické parametre a tento hlavné ten dôvod nákupu 

hasičského auta je, že je to výhodná kúpa. V podstate nekúp to, keď je to také lacné. My by sme 

samozrejme čakali dôvod ďaleko taký odbornejší. To znamená, sú takéto a takéto pre nás 

výzvy, my sme všetci teraz týždeň googlili a zistili, že profesionálne čerpadlo hovorí sa 

o klimatických zmenách stojí 800 euro. Hej za tie peniaze sa dá kúpiť 10 profesionálnych 

čerpadiel, lebo to vieme, čo Bratislavčanov trápi, zatopené pivnice, polievanie, proste iné 

problémy. Takže my sme mali veľmi slabé podklady, keď sme si ich vypýtali, tak sme dostali 

z úradu časť odpovedí nie teda všetky. Bohužiaľ, tá hlavná bola na kapitána copy paste z listu 

pani veliteľky. Zdá sa, že je tam niekoľko nepresností to sa nejako vyjasňuje. Nič menej je to 

otázka financií, z čoho sa to bude platiť. Pre zaujímavosť v rozpočte kapitoly 2.2.2, to znamená 

dobrovoľný hasičský zbor je vyčlenených 9 400 euro, predpokladám, že na nejaké konkrétne 

veci, čiže či sa to z toho bude platiť, to je prvá vec a druhá vec mimochodom je tam uvedených 

100 členov dobrovoľného hasičského zboru, len takú zaujímavosť, aby ste vedeli, koľko vás 

ozaj je podľa našej evidencie. To je ďalšia vec a teraz samozrejme k tým konkrétnym veciam, 

vy tu píšete z listu pani veliteľky sa píše, že čo všetko tu je. Je tu asi to je omyl a je to vyslovene 

spomenutá zmienka, že sa nemusí uskutočniť tá repasácia. Ak by sa to náhodou neuskutočnilo, 

tak vozidlo je v dobrom stave. To ma trošku zaskočilo, čiže nie je to úplne isté, že sa to 

uskutoční.. 

Ing. Dobrovičová, veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec doc. RNDr. Gruska, PhD.: 

 No viete, ja by som dokončil... 

Ing. Dobrovičová, veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec doc. RNDr. Gruska, PhD.: 

 ...my máme taký limit možnože vy nemáte ale my máme limit na svoje vystúpenie. Je 

tu konkrétne, či je to je samozrejme vec, ktorá nie je ani tak na vás. My sme sa pýtali na náklady, 

ktoré s tým spojené priame i nepriame. To sme sa nedostali tejto odpovede, poistka, registrácia, 

dovoz zo zahraničia, je to ekologicky veľmi vážna, diskutabilná vec ale keď sme čítali o tých 
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konkrétnych zásahoch, čiže chceli sme vedieť na čo potrebujete novú techniku, tak najviac som 

čítal o pílení stromov, o osiach a včelách. To sa tu opakuje niekoľkokrát, čo som si celkom ma 

nepresvedčilo. My vám strašne radi ako, aby ste rozumeli ale nie ja som (nezrozumiteľné) 

presvedčený, že toto je to, čo potrebujete. Pochopil som, že je to výhodná kúpa. To som 

pochopil ale nepresvedčil som sa, že to je presne to, čo dobrovoľný hasičský zbor najviac 

potrebuje. 

Starostka: 

 Ešte dávam slovo pánovi poslancovi Mikuláškovi. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

 Máme slovo. Mali sme teda na tej komisii už dosť času sa popýtať kopu vecí, ktoré som 

sa dozvedel ale ušla mi tam jedna alebo chcel som sa opýtať ešte jednu informáciu, ktorú načrtla 

pani starostka, pred chvíľkou, že kde plánujete ďalej s tým dobrovoľným hasičským zborom sa 

posunúť, čo sa týka napríklad spolupráce s deťmi alebo ďalších týchto aktivít, to je vec, ktorá 

možno môže zavážiť. Všetci vieme, že tie deti na tie autá reagujú a že jednoducho pritiahne to 

možno ďalších ľudí. Môže to byť nejakým ďalším prostriedkom k pritiahnutiu mládeže, detí, 

mládeže k zmysluplnej činnosti, takže či sa uvažuje možno o nejakom detskom družstve alebo 

o nejakých takých veciach. Takže ešte toto by ma možno zaujímalo preto, aby som sa vedel 

rozhodnúť ďalej, že som si vedomí aj toho ďalšieho rozmeru komunitného ako takého.  

Možno to má teda poprosím o nejakú odpoveď a pre informáciu pani Nicholsonovej, 

ktorá má tie informácie o autoopravovni Ministerstva vnútra tie mám aj ja a je to tak. A neviem, 

či ma počúva pani Nicholsonová, nie. Že tie informácie o tej opravovni áut Ministerstva vnútra 

mám aj ja sú strašné ale môžem vás ubezpečiť, že aj tá firma, ktorá bude robiť ten repas, má 

takisto napojenie cez niekoho na bývalé vedenie Ministerstva vnútra a takisto z toho repasu 

150 000 určite niečo skončí niekde, kde nechceme ale s tým sa nedá asi nič urobiť. Poprosím 

vás teda o tú informáciu, že čo s tými deťmi a s týmto ďalej. 

Starostka: 

 Faktickou poznámkou sa prihlásila pani Nicholsonová. Tak pardon ešte vlastne teda 

s faktickou poznámkou Dana Kleinert. 

Poslankyňa Mgr. art. Kleinert: 

 ... na tebe Zuzi, že taktiež vlastne aj na vás že, aby ste tomu fakt rozumeli, že my vám, 

že doprajeme, že úplne vám, nám akože naozaj a naozaj si vážime a naozaj, že toto za tým je, 

že pozitívne v tomto. Ale chcela som ešte tú faktickú, že Staromešťania vedia, že o tom zbore. 

Akože skúsme si, že pozerať sa na veci priamo, že Staromešťania vedia veď akože to je s tým 

sa stretávame roky, že povieme samospráve viete čo my sme nevedeli napríklad o výrube 



18 
 

stromov ale veď sme to dali na tú stránku alebo veď Staromešťania vedia, že keď sa bavíme 

o nejakom kritickom množstve ľudí, tak sa na to pozrime naozaj reálne, že viacej 

Staromešťanov by mohlo viacej vedieť o tom, čo robí Dobrovoľný hasičský zbor.  

Starostka: 

 Keď malo jedného člena, tak akože teraz dochádza k tomu, že vlastne by malo byť cítiť 

ten rozdiel. 

Poslankyňa Mgr. art. Kleinert: 

 Áno máš pravdu, toto bola ešte časť tej mojej faktickej prepáčte, to som zabudla 

prepáčte, že fakt to, čo ste napísali, že ako ste vy prišli, čo sa všetko s tým stalo, že je veľmi 

vidieť ten posun, za čo sme naozaj vďačný a to je super postup. 

Starostka: 

 Dobre odovzdávam faktickú pani poslankyni Ďuriš Nicholsonovej. 

Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová: 

 Ďakujem pekne. No ja sa budem snažiť držať toho, na čo je faktická poznámka. Faktická 

poznámka je na to, aby sa reagovalo na predrečníka, takže ja budem reagovať na pána Grusku, 

ktorého som v tej prvej polovici nepočúvala ale v tej druhej áno a tam ma zaujalo to čo povedal, 

že s tým sa ale nedá nič robiť, vždy sa dá niečo s tým robiť. Ak máte také informácie, o ktorých 

hovoríte vy, tak vám odporúčam urobiť to, čo, som urobila ja s tými informáciami a to je spísať 

to do trestného oznámenia, ktoré idem podať na Generálnu prokuratúru a konkrétne aj pánovi 

Lučanskému, takže to by som veľmi odporúčala, pretože ja sa o to ešte pokúsim pokiaľ spojíme 

sily aj to môže byť spolupráca. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová: 

Alebo na vás to bolo. No vidíte, ani neviem na koho reagujem ale v každom prípade 

vám to odporúčam aj v tom môže byť naša spolupráca. Vidíte, v jednote je sila a sa môžeme 

o to pokúsiť. To je veľmi zlé hovoriť toto ľuďom, že s tým sa nič nedá robiť, keď máte také 

závažné informácie. Ďakujem. 

Starostka: 

 Ešte sa faktickou prihlásil pán poslanec Osuský, nech sa páči. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

 Ďakujem pekne, pani starostka. No ja by som rád upriamil ctenú spoločnosť na tému, 

ktorá je na stole. Téma je odhlasovanie yes or no prostriedkov na kúpu tohto vozidla. Medzitým 

sme sa tu dotkli Žilinskej, parkovania, dotkli sme sa detských iniciácií na hasičské družstvá, 
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hovorili sme o kdečom chvíľku som mal dojem, že hasiči naši dobrovoľní nevedia vlastne čo 

majú chcieť ale my by sme im to iste kvalifikovane poradili, pretože potrebujú našu radu, aby 

si vybrali dobre. Ja sa necítim kompetentný radiť im a ak príde dobrovoľný hasičský zbor rád 

k tomu, čo je na stole ako bod 1 tejto schôdze, tak považujem za primerané, aby sme sa 

venovali, keď tak tomu a neskúšali vymyslieť niečo podstatne lepšie, keď sme v živote nedržali 

hadicu v ruke. 

Starostka: 

 Ďakujem. Na faktickú sa nereaguje, tak neviem, že či teda chcete reagovať. Pán 

Mikulášek, podľa rokovacieho poriadku nie je možné reagovať sám na seba. Myslím. Alebo 

chcete reagovať na ale to bola tiež faktická. Na faktickú sa reaguje?  

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Dobre, Dana Kleinert. 

Poslankyňa Mgr. art. Kleinert: 

 Reagovať na pána Osuského, že. 

Starostka: 

 To sa nedá. Rokovací poriadok. 

Poslankyňa Mgr. art. Kleinert: 

 Ach Bože áno, tak nič, dobre. 

Starostka: 

 Dobre, tak v tom prípade odovzdávam slovo v rámci diskusie pánovi Vagačovi. Pánovi 

poslancovi. 

Poslanec Ing. Vagač: 

 Ďakujem. Môj príspevok sa dotkne aj trošku ako keby fakticky odpoviem aj pánovi 

Osuskému ale aj mal by som ho tak či onak. To je to, že tá celá diskusia, ktorá sa vedie to nie 

je tu o tých deťoch alebo o tých ale o tom, že či my touto kúpou si nepriviažeme balvan na 

nohu. Čiže inými slovami my sme teraz miesto toho, aby sme dostali kompletný materiál, aby 

sme si tieto veci naštudovali napríklad, čo sú prevádzkové náklady ako to zaťaží náš rozpočet 

do budúcnosti, čo to všetko prináša, koľko bude stáť tá registrácia, ten prevoz, poistné a tak 

ďalej, to sú všetko otázky, ktoré nás zaujímali a tak ako hovoril jeden z mojich predrečníkov, 

pán Gruska, že z ktorej kapitoly toho rozpočtu sa to bude čerpať, to znamená, ten materiál, keby 

toto obsahoval, tak tu nemusí byť diskusia, bolo by tu hlasovanie to yes a no, pán Osuský. To 

znamená, že to je to, čo nebolo zodpovedané doteraz. Aké sú prevádzkové náklady do ďalšieho 
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roku, z čoho sa to bude čerpať tie veci, keď to dôjde a tak ďalej, čiže toto vás poprosím, keby 

sme vedeli. Mali sme v rozpočte teraz nejakých 9 000, to sa minie na toto a vy nepotrebujete 

už na tento rok? Alebo sa to bude navyšovať? A tak ďalej, čiže to sú veci, ktoré sú regulérne 

a keby sme to mali v materiáli, tak sa nepýtame a vieme, čo to stojí a čo nás to hlavne bude stať 

budúci rok a o rok a tak ďalej. Čiže toto vás poprosím, keby nám bolo zodpovedané, lebo sme 

to nedostali v papieroch. 

Starostka: 

 Áno. 

Poslanec Ing. Vagač: 

 A takisto tie otázky, ktoré viem, že posielal pán Gruska, ja, pán Mikulášek, tie boli 

regulérne, lebo nevedeli sme o tom čo robí, na čo sa to bude, lebo predpokladám, že takéto 

veľké auto nebudeme potrebovať na osi, včely, sršne, nie je tam rebrík áno? Nebudeme to 

používať na pílenie stromov, lebo na to sa použije niečo iné, čiže toto uvádzať ako tie dôvody 

nie je celkom regulérne, čiže povedzme si, že tam mali byť uvedené dôvody, že áno chceme sa 

stať súčasťou nejakej siete a potrebujeme výjazdy tohto typu ale to sú otázky, prečo sa my tým 

už ako náš klub zaoberá posledné tri dni máme robiť programové priority na najbližšie 4 roky 

a zaoberáme sa proste hasičskou striekačkou. Keby sme to tu mali, tak negooglime, nepýtame 

sa, chytíme a za 15 minút tu niečo odhlasujeme. Ďakujem. 

Starostka: 

 Ja si dovolím zareagovať. V materiáli na zastupiteľstvo mimoriadne sa pripravovali 

v skrátenom čase, nakoľko to bolo potrebné zorganizovať za 2, 3 dni a dať materiál, ktorý bude 

dostatočný na to, aby sme vedeli zaujať stanovisko. Jedná sa o investíciu zhruba oproti tomu, 

čo je zatiaľ dovolené navýšenie o 5 000 na kúpu majetku, ktorý by mal v konečnom dôsledku 

predstavovať majetok v hodnote 150 000. Považovala som za zodpovedné vám túto možnosť 

na hlasovanie dať. Nemusíme teraz rozoberať, ja chcem povedať dnes tá neznalosť, ktorá tam 

nie je, že to auto máme aj tak také isté veľké. Akurát ho vymeníme za nové, lebo teraz tam 

máme tatrovku, ktorá je z roku 1950 alebo kedy. 

Niekto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu). 

Starostka: 

 Ako my tam máme také isté auto, takže to nie je teraz ideme zaťažiť naše Staromestské. 

To, že tá informácia nie je, tak treba ju asi aj získať. Poslanec by mal byť teda asi informovaný 

a ja by som ešte ale k tomu ozrejmeniu akým spôsobom by to finančne malo byť prevedené 



21 
 

poprosila pána Magáta ako vedúceho oddelenia financií, aby vám vlastne ten model toho 

presunu alebo teda vytvorenia rozpočtovej položky vysvetlil. 

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 

 Prajem pekný deň. Čo sa týka rozpočtu kapitálových výdavkov, lebo to auto bude 

kapitálový výdavok, máme položku v podprograme 5.1, kde sme dali do rozpočtu 80 000 eur 

na nepredvídané udalosti, čo sa týka opravy budov a stavieb, ktoré patria správe teda, ktoré 

patria mestskej časti. Toto je rozpočtovo kryté z dvoch zdrojov, 10 000 je z predaja majetku 

a 70 000 je kryté z fondu rozvoja bývania. Keďže ste pani starostke schválili možnosť, že do 

10 % môže spraviť presuny v rámci jednotlivých podprogramov, tak tých 10 % predstavuje 

8 000 eur, ktoré vieme rozpočtovým opatrením pani starostky týmto spôsobom urobiť. Čiže by 

to bolo kryté z kapitálových výdavkov, kde by sme spravili presun z podprogramu 5.1 do 

podprogramu 2.2.2. 

Starostka: 

 Ďakujem. Faktickou sa prihlásil pán poslanec Palko. 

Poslanec Mgr. Palko: 

 Ďakujem za slovo. No stále sme nedostali odpoveď na otázku, aké sú ročne odhadované 

náklady na prevádzku takéhoto monštra. To je prvá vec. A druhá vec by ma ako druhú vec by 

ma zaujímala odhadovaná frekvencia využitia tohto vozidla za rok. Či je to raz, dvakrát, trikrát, 

respektíve na čo bude reálne využité. Stále sme nedostali túto otázku. Pýtal sa to kolega Vagač, 

predtým sa to pýtal kolega Gruska, tak ja už na tretíkrát by som poprosil odpovedať na túto 

konkrétnu otázku. Ďakujem. 

Starostka: 

 Ďakujem. Odovzdám slovo. 

Pán Novák, Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Staré Mesto: 

 Takže s dovolením zareagujem opäť ja. Vychádzame z toho, že takéto vozidlo aktuálne 

k dispozícii máme, my to vozidlo nahradíme. To znamená, nahradíme staršie vozidlo novším 

vozidlom. Takže náklady na prevádzku by mali byť porovnateľné. Opäť ale je to taký základ 

toho vzorca. Samozrejme hovoríme o tom, že ten hasičský zbor chceme sfunkčniť. To auto 

doteraz to, ktoré tam stojí na Žilinskej malo tie náklady takmer nulové, pretože sa nevyužívalo. 

Je v takom technickom stave, že sa ani nedá veľmi dobre využívať, najmä nie v dnešnej 

premávke, takže samozrejme tie náklady narastú. Pokiaľ by sme začínali dopĺňať ten vzorec, 

vychádzame z toho, že každý vodič aktuálne sme v zbore traja s tým, že čoskoro pribudnú ďalší 

dvaja, takže nás bude päť, každý vodič v hasičskom zbore musí počas jedného mesiaca 

absolvovať minimálne 10 kilometrov kondičnej jazdy pokiaľ v rámci toho mesiaca neabsolvuje 
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jeden konkrétny výjazd. Čiže minimálne hovoríme o tom, že to auto by v každom jednom 

mesiaci malo najazdiť aspoň 50 kilometrov a samozrejme sú tam nejaké určite ďalšie možné 

výjazdy. Čo sa poistenia týka, poistenie základné poistenie PZP je v podstate jedna k jednej, 

jedno auto sa platí, druhé sa bude, to pôvodné už potom nie. Takže tam je to o tomto. Bavíme 

sa maximálne o pohonných látkach, ktoré sú opäť ad hoc podľa počtu výjazdov, ktoré je v tejto 

chvíli ťažké predvídať ale reálne my naozaj chceme, aby ten zbor fungoval a chceme, aby sme 

v tom Starom Meste boli prítomní a teda nie len v Starom Meste ale vôbec v Bratislave, aby 

sme boli prítomní a pomáhali. Takže reálne vychádzame z toho, že autá tohto typu a tejto 

konštrukcie vy ste to nazvali monštrum, ja si to nemyslím ale akokoľvek majú reálne spotrebu 

rádovo niekde medzi 30 a 50 litrami na 100 kilometrov v dnešnej premávke a bavíme sa 

o krátkych jazdách v hustej premávke prípadne motor beží, auto stojí kvôli pohonu agregátu. 

Starostka: 

 Áno, faktickou ešte pán poslanec Boháč. 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 

 Ja som sa ešte vás chcel spýtať, že v podstate to bude majetok mestskej časti hej? Ak 

som si dobre zapamätal, tak tam pri tých veľkých zásahoch nemôžete autonómne, musíte čakať 

vlastne na hasičský zbor a vlastne ako keby pri pomáhate alebo tak by som povedal a tretia vec 

bola, že sa uhrádzajú len náklady na PHM čiže, keď budeme mať niečo v majetku mesta je to 

otázka na nás všetkých ako je to dobrá vec, treba to mať pokiaľ nám to len naozaj to auto je 

veľké a viac menej musíte v súčinnosti s hasičským zborom mesta pôsobiť a tie veci potom sa 

nám vrátia vlastne cez nejaký spálený naftu. Tak som to pochopil, že či sa nedá o tom 

rozmýšľať, že by proste tá výpomoc bola potom aj s niečím viac ako len úhradou PHM. Lebo 

každý majetok vlastne má generovať svojím spôsobom aj pokiaľ teda nezachraňuje alebo 

podobne a robí to v prospech niečoho iného buď zisk alebo nejaké náklady ešte navyše. 

Ing. Dobrovičová, veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto: 

 To je síce pravda, keď sa na to pozeráte takýmto spôsobom ale zase treba si uvedomiť, 

že ostatné dobrovoľné zbory, ktoré majú zriadené ostatné mestské časti, tak chodia pomáhať aj 

do Starého Mesta, chodia pomáhať do ostatných mestských častí a no nemajú s tým problém. 

Napríklad Devínska Nová Ves bola čerpať v Rači. To je bežná vec, ktorá sa deje celkovo 

v rámci Slovenska, že keď tá mestská časť nedisponuje tou technikou alebo obec, ktorá 

nedisponuje tou technikou ide tam ostatná teda druhá obec alebo nie sú schopní kvôli niečomu 

výjazdu, tak stále tam ide niekto iný a pomôže tej obci. Je to naozaj o tej pomoci tým druhým. 

To vlastne vychádza z toho celoplošného rozmiestnenia, že naozaj sa to Slovensko zaraďuje 

cez tie jednotlivé kategórie tie obce a snažia sa pomáhať ľuďom ako. 
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Starostka: 

 Dobre. Dovolím si odovzdať slovo pani poslankyni Dojčánovej. 

Poslankyňa Mgr. Dojčánová: 

 Ja mám len jednu otázku ohľadom toho starého auta stále sa spomína, že čo plánujete 

s ním urobiť? Či je ešte využiteľné alebo pôjde do šrotu alebo prípadne, či sa dá nejako predať 

a aj tam by sa získali nejaké finančné prostriedky, proste čo plánujete s tým urobiť? Alebo bude 

len hrdzavieť na dvore. 

Ing. Dobrovičová, veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu)  

Starostka: 

 Ďalej sa do diskusie prihlásil poslanec Gruska, nech sa páči. 

Poslanec doc. RNDr. Gruska, PhD.: 

 Tak ja by som začal tým, že by som pripomenul pani starostke moju otázku, na čo je 

vyčlenených 9 400 eur v rozpočte 2.2.2 v kapitole, to znamená dobrovoľný hasičský zbor, je to 

trojnásobne zvýšenie oproti minulému roku. Tú kuriozitu 100 členov som už spomenul. 

Samozrejme, my by sme to radi vedeli, že to je už trojnásobne zvýšenie, čo je pomerne veľké 

a keďže tu už máme pani veliteľku, sú tu dve nové skutočnosti, ktoré tu sú samozrejme sú tu 

klimatické zmeny a s tým, čo som už spomínal potreba záplavy, polievanie to je veľká výzva, 

či vy ste ako dobrovoľní aj štátny asi na to pripravený už sme to zažili a budeme to zažívať 

veľakrát. A druhá vec pravdepodobne sa bude stavať v Bratislave prvý mrakodrap, či má 

hasičský zbor v tesnom susedstve Starého Mesta, či má hasičský zbor na to potrebnú techniku. 

Ale začal by som pani starostkou by som, keby mi. 

Starostka: 

 No rozpočet ako bol schválený, tak bol schválený vaším hlasovaním rovnako, takže sme 

uvoľnili tie prostriedky a s vedomím toho, že chceme rozvíjať túto dobrovoľnú činnosť 

a podporovať ju aj teda zo strany rozpočtu mestskej časti a toto zakúpenie vozidla je plne 

hradené z tejto dohodnutej rozpočtovej položky, takže nejde o žiadne navýšenie to je normálne 

napĺňanie rozpočtu, ktorý sme v decembri schválili. S tým, že sme vedeli, že táto oblasť bola 

dlhodobo zanedbávaná a keďže bezpečnosť bola aj vo vašom programe, aj v našom programe 

jedna z prvých vecí, tak som ešte raz poviem považovala za zodpovedné dať vám možnosť 

o tejto veci hlasovať. Myslím, že už sme v tej diskusii zodpovedali, čo bolo možné a pozývame 

vás možno všetkých poslancov na prehliadku tohto zariadenia dobrovoľného hasičského zboru 

a požiarnej zbrojnice, aby ste lepšie možno získali ten pocit toho, akým spôsobom tam tá 



24 
 

komunita funguje a ako tam je kopec krásnych vecí, čo sa týka aj ocenení aj za tie roky, ktoré 

tento najstarší dobrovoľný hasičský zbor v rámci Starého Mesta pôsobil. 

Ing. Dobrovičová, veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto: 

 Ak môžem ešte vlastne ja zareagovať. Čo sa týka počtu členov, treba rozlíšiť existuje 

dobrovoľný hasičský zbor a dobrovoľný hasičský zbor obce. Ten dobrovoľný hasičský zbor 

v skratke DHZ je občianske združenie, ktoré združuje ľudí, ktorí chcú mať s tou hasičinou niečo 

spoločné, sú to hlavne veci aj čo sa týka prevencie, mala by tam byť aj tá práca s deťmi, nejaké 

ukážky na školách a vlastne táto činnosť s tým, že potom DHZO sú vlastne už ľudia, ktorí majú 

všetky tie náležitosti, čo som spomínala zdravotnú prehliadku, základný kurz, sú schopní reálne 

ísť do toho výjazdu. A túto časť vlastne patríme pod mestskú časť.  

Starostka: 

 To občianske združenie… 

Ing. Dobrovičová, veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto: 

 To občianske združenie. 

Starostka: 

 … je samostatná právna subjektivita ľudí s nadšením a je možné, že sú tam počty, keďže 

oni zdieľajú ten priestor na Žilinskej a toto občianske združenie, tak sa vlastne napočítali tie 

počty. 

Ing. Dobrovičová, veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto: 

 My sme vlastne tiež aj ich členovia, nakoľko vlastne z toho sme tam členmi 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Tam nám plynie aj úrazové poistenie na výjazde a počas 

výcviku, takže treba to rozlišovať tieto dve DHZ a DHZO. Čo sa týka rozpočtu... 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu). 

Starostka: 

 Iba o Dobrovoľnom hasičskom zbore obce. Občianske združenie, samostatná právna 

subjektivita, ktorá len popri tomuto dobrovoľnom hasičskom zbore obce funguje. 

Ing. Dobrovičová, veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto: 

 Oni vlastne neberú žiadne peniaze z mesta ale nie sú ani v rozpočte ani sa to nejako 

nefinancuje. 

Niekto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu). 

Ing. Dobrovičová, veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto: 
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 Ale to je to DHZ. My sme DHZO, to sú ľudia, ktorí majú dohody s mestskou časťou. 

To keď si pozriete, je to tu zadokumentované určite na právnom je 12 ľudí podpísaných. 

Starostka: 

 Dobre, technickou poznámkou sa prihlásila pani poslankyňa Kleinert. 

Poslankyňa Mgr. art. Kleinert: 

 Ďakujem. Ja by som chcela k tomu rozpočtu, že odsúhlasenie rozpočtu v decembri bolo 

prejavom našej dôvery voči tomu, ako budeme pokračovať a voči tomu... 

Starostka: 

 Nemusíme schváliť, veď budeme hlasovať... 

Poslankyňa Mgr. art. Kleinert: 

 ...počkaj chvíľku. Voči tomu, aby sme proste sme chceli ukázať, že dôverujeme tomu 

a že nechceme byť v rozpočtovom provizóriu. Schytal to tu kolega Damask, ktorý jediný 

nehlasoval za to. Ale myslím si, že je to veľmi dôležité a pre nás ako tím Vallo je určite veľmi 

dôležité, aby sme si zladili najprv priority, aby sme vedeli, kam to Staré Mesto chce ísť. Toto 

je ako keby zrazu vec, ktorá skočila do toho. Môže byť o mesiac zase ďalšia o mesiac ďalšia. 

Myslím si, že je veľmi dôležité mať koncepciu, aby sme vedeli kam kráčame. Ďakujem. 

Starostka: 

 Ja plne súhlasím. Ďalšou technickou sa prihlásil pán poslanec Gruska. Nech sa páči. 

Poslanec doc. RNDr. Gruska, PhD.: 

 … že sme tu počuli teraz dve informácie, jedna vec, že sa bude auto kupovať z rezervy, 

z tých kapitálových 80 000 000, ktoré vy môžete presunúť a zároveň teraz ste pani starostka 

teraz povedali, že sa bude platiť z tých peňazí vyčlenených na dobrovoľný hasičský zbor, lebo 

ja som sa konkrétne pýtal, na čo sa počíta tých 9 400 euro. To bola konkrétna absolútne 

konkrétna vecná otázka. Prosím na ňu vecnú odpoveď. 

Starostka: 

 Poprosím pána vedúceho oddelenia finančného, pána Magáta, aby vám to odborne 

vysvetlil. 

Poslanec doc. RNDr. Gruska, PhD.: 

 Mimochodom tretíkrát. 

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 

 … rozpočtovým opatrením pani starostky z kapitálových výdavkov v podprograme 5.1 

vyčleníme 8 000, ktoré potom z 5.1 znížime a na 2.2.1 pridáme. Čo sa týka tých 9 400 euro sme 

vychádzali z nákladov, ktoré boli na túto činnosť minulý rok a zhruba to máme ale to je 

rozpočtované. Tým pádom chcem povedať, že to sa nemusí minúť ale sú tam veci ako školenia, 
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nákup určitého vybavenia, čo sa týka techniky, majú tam PHM, môžem vám teda dať ten rozpis, 

keď to chcete ako je to zatiaľ pripravený rozpočet, ktorý sme rozpísali na jednotlivé časti. Keď 

máte záujem, mám to tu pripravené, môžem vám dať jednu kópiu. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Topánky, nohavice, prilby. 

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 

 Tam sú prilby a také, materiál, PHM tam je, vybavenie. 

Starostka: 

 Technickou sa prihlásila pani poslankyňa Satinská, nech sa páči. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

 Ďakujem. Ja sa chcem opýtať len jednu otázku, 5.1 to je čo slovami? 

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 

 5.1 to je správa bytov, objektov a nehnuteľností. Byty, nebytové priestory, ktoré 

spravujeme, kde keď by prišli k nejakým nepredvídateľným situáciám, aby sme vedeli tie 

havárie riešiť. Na to boli tie prostriedky takto aj schválené. 

Starostka: 

 Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Berka, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. art. Berka: 

 Dobrý deň. Dobrý večer, ďakujem pekne za slovo. Ja len na možno také jemné 

vyváženie diskusie stotožňujem sa so všetkými pripomienkami, ktoré tu odzneli. Keďže sa 

týmto problémom zaoberáme posledné dni myslím si, že je úplne na mieste klásť si všetky tieto 

otázky týkajúce takisto aj rozpočtu a nakladania s financiami. Čo tu odznelo menej a to je 

samotná náplň požiarnikov a tejto činnosti. Myslím si, že je dôležité aspoň tak sa pozerám na 

tento problém. Tým, že ako sa zaoberáme týmto krokom rozmýšľame nad tým ako zlepšiť 

ochranu zdravia a bezpečnosti v tomto meste a predpokladám, že keď požiarnici prídu s týmto 

návrhom, tak vedia prečo ho predkladajú a zároveň takisto vnímam, že nebavíme sa len 

o Starom Meste a vnímam to tak, že tieto požiarne zbory pomáhajú v podstate aj na prípade 

ohrozenia aj na iných miestach. To znamená, že my síce možno nesieme nejakú záťaž a je úplne 

na mieste klásť si všetky tieto otázky aká záťaž to je pre samosprávu ale zároveň treba 

pripomenúť, že tým pomáhame niečomu, čo chceme budovať. Tak to je môj pohľad a na 

základe toho asi ja budem hlasovať. Ďakujem. 

Starostka: 
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 Ďakujem. Ešte sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Ažaltovič, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Ažaltovič: 

 Dobrý deň, ja myslím, že sme už dnes počuli všetko, ja by som chcel dať návrh na 

ukončenie diskusie, aby sme o ňom hlasovali. 

Starostka: 

 Ešte máme jedného prihláseného pána Gajdoša, nech sa páči pán poslanec. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

 Ja už len tak záverečne veľmi stručne, ako som spomenul na majetkovej komisii, tak 

v dobe, keď sa Staré Mesto stáva aj dominantou, nie len historickou ale aj modernou, máme tu 

novú modernú štvrť, tak si myslím, že podporiť nové vedenie, ktoré má naozaj záujem budovať 

kvalitný hasičský zbor je na mieste a keď je toto vedenie ešte aktívne a za posledné roky 

konečne prvýkrát o ňom prvýkrát počujeme a má záujem budovať naozaj stabilnú hasičskú 

stanicu s naozaj za slušné peniaze aj pomerne technicky obsadenú, tak má naozaj moju podporu 

v tomto, tak ja veľmi pekne ďakujem všetkým. 

Starostka: 

 Ďakujem. Takže pokým nie sú ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy, tak 

ukončujem diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

 Ďakujem. Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie hasičského 

auta za kúpnu cenu 205 000 korún českých, čo je 8 030 eur.  

Starostka: 

  Ďakujem. Poprosím vás prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

  To čo je? Prekvapenie? Ďakujem, poprosím hlasujme. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

 Kde je problém? Ja som veľmi zvažovala, že na tento jeden bod dáme hlasovanie 

normálne ako … 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Áno. Dobre. Môžeme zopakovať hlasovanie? Pôjde to? 

Viacerí: 
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 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Kľud. Ja si myslím, že vzhľadom na to, že nie všetky zariadenia boli funkčné, bolo by 

dobré zopakovať hlasovanie. Môžeme? Je to v poriadku? 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Dobre, tak by sme aklamačne hlasovali. Ale vidíme, že teda prešlo, dá sa konštatovať. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Dobre, dávam hlasovať aklamačne, presne tak. Takže uznesenie bolo prečítané, kto je 

za nákup tohto hasičského auta? 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Dobre. To sedí. Poprosím vás zdržal sa, kto je proti? Ak tu niekto je proti? 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

 Zdržal sa niekto? 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

 Ďakujem. Konštatujem, že schválili sme nákup vozidla. Tatra T815. Ďakujem vám 

veľmi pekne. Pristúpime ešte k druhému bodu. Otváram teda bod 2 Rôzne. Áno, ďakujem 

veľmi pekne zástupcom Dobrovoľného hasičského zboru. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Ale nerobme z toho prestrelku. Dobre, dá sa to vyriešiť? 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Dobre. Na žiadosť poslanca Mikuláška bol zaradený do programu bod 2 Rôzne. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 
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Starostka: 

 Nie, nie to sa dá manuálne opraviť, pretože to aklamačné hlasovanie je rozhodujúce. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Oni trvajú na tom, že chcú, aby ich hlasovanie za bolo zaznamenané, takže. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Vieme to dať do poriadku? Dobre, takže nakoľko poslanci, ktorých hlasovanie nebolo 

zahrnuté a trvajú na tom, že majú záujem byť v rámci tých poslancov, ktorí schvaľujú predaj 

a technicky nie je možné túto úpravu spraviť, navrhujem zopakovať hlasovanie, riadne 

technicky, aby bolo v systéme zaznamenané. No inač toto je situácia no. Kto ešte v rámci 

druhého bodu odišli, ktorí poslanci? 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Dobre, je to problém technického oddelenia. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 To aklamačné hlasovanie nie je nad? Keby sme ho prijali? No ale nie to, čo sme dvíhali 

ruku. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Áno toto hlasovanie vymažte ako keby. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Dobre je to technický problém, ktorý sa vyrieši. Myslím si, že poďme na druhý bod 

Rôzne. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 
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Starostka: 

 Dobre, zvládneme to technicky. Poprosím o kľud v sále. Otvárame bod 2. Rôzne 

tretieho zastupiteľstva miestneho, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nech sa páči. Možno 

vzhľadom na techniku, by bolo dobré asi prejsť na klasický spôsob prihlasovania. 

 

2. Rôzne 

 

Starostka: 

Áno, ďakujem. Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Mikulášek, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

 Ja mám takú dosť vážnu otázku na pani starostku, na vás, a od mojich voličov sa mi 

dostáva, že náš stavebný úrad je v takom dosť zvláštnom stave a preto by som sa rád na to 

informoval, že ako vlastne stojíme na stavebnom úrade, počul som, že nejakí ďalší ľudia dali 

výpoveď a zaujíma ma, že či máme vlastne vedúceho oddelenia, či niekto bol menovaný, koľko 

ľudí je prípadne vo výpovedi a ako je zabezpečená funkčnosť stavebného úradu. 

Starostka: 

Stavebný úrad je od 01. januára obsadený poverenou vedúcou, ktorá spĺňa všetky zásady 

dobrého úradníka. Stojím si za týmto poverením a v období tak, ako je nastavené, že do roka 

by mali všetky pozície prejsť riadnym výberovým konaním a získať teda menovanie do pozície, 

tak v horizonte toho polroka sa táto pozícia teda potvrdí.  

Presuny stavebných úradov v rámci mestských častí sú po voľbách v zásade bežné. Toto 

isté prebieha aj na iných mestských častiach a dneska máme stav taký, že stavebný úrad, ktorý 

sme prevzali, bol v takom stave, že máme na stole tri žaloby, ktoré musíme riešiť so záväzkami, 

ktoré musíme platiť, takže vydával rozhodnutia s opomenutím účastníkov, proste je to vec, 

ktorá nebola riešená absolútne ani jeden z týchto zamestnancov nebol vyhodení, žiadosť 

o okamžité ukončenie priniesla vedúca na druhý deň po zverejnení rozhodnutia o územnom 

rozhodnutí k Eurovee bez argumentácie, prečo k tomu došlo ani obhájeniu svojich krokoch, 

takže my sme okamžite hľadali, akých spôsobom sanovať alebo teda akým spôsobom 

zabezpečiť činnosť stavebného úradu. Je zabezpečená a bude vyhlásené inzerátom obsadenie 

ďalších pozícií, ktoré je treba. 

A v tejto súvislosti ale keď už sme to otvorili, tak sa dejú také zvláštne veci, ktoré treba 

na začiatku hneď pomenovať, je to v rámci komunikácie, ktorá prebehla medzi teda bola 

adresovaná na mňa a na Vallo team, kde sa uvádzajú citujem „paradoxne väčšina prepustených 

odchádza z Ružinova a pre zmenu tí, čo brali na stavebnom úplatky v Ružinove idú robiť do 
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Starého Mesta“. To je na úrovni trestného oznámenia alebo teda urážky, ktorá je minimálne 

porušenie s etickým kódexom, keďže to šlo v hromadnej doprave, v hromadnej komunikácii, 

poprosím, aby sa takéto veci nediali, nejdem z toho pátrať ďalej, keď máte takúto informáciu, 

je presný postup, ktorý treba vykonať, ak takúto informáciu máte. Ďakujem. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Nedostal som odpoveď, že koľko ľudí máme, koľko ľudí… 

Starostka: 

Päť ľudí je momentálne vo výpovednej dobe. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Koľko má úrad ľudí normálne za normálneho fungovania je koľko počet? 

Starostka: 

Nemáme systematizáciu pracovných miest, to znamená v zásade máme. Tieto miesta sú 

už tie, ktoré budú odídené, tak budú nahradené novými plus niektoré, ktoré chýbajú, tak sa 

výberovými konaniami alebo nie výberovými konaniami ale inzerátom na obsadenie miest 

budú dopĺňať. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Takže teraz máme koľko? 

Starostka: 

Vo výpovednej lehote máme štyroch zamestnancov stavebného úradu. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Teraz je počet zamestnancov štyri. 

Starostka: 

A tí čakajú na výpovednú lehotu v inej mestskej časti, takže dôjde k tej výmene jedna 

k jednej v podstate. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Stále som sa nedozvedel, že predtým, než začali sa zmeny… 

Starostka: 

Nemám aktuálnu informáciu, interpeláciou vám odpoviem naozaj teraz akože… 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Tak poprosím… 

Starostka: 

Nečakala som tú otázku… 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 
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Tak poprosím potom informovať aktuálne, že teda ako to naozaj stojí a chcem sa spýtať, 

že iné vedúci oddelení na našom úrade už boli zverejnené inzeráty, že prečo sa rovnako 

nepostupovalo na stavebnom úrade. Na výberové konanie. 

Starostka: 

 Pretože sa potrebovali okamžite to miesto obsadiť. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

 To je v poriadku, takže to mám chápať tak, že tie ostatné nepotrebujeme okamžite? 

Starostka: 

Nie, tam došlo dohodou k rozviazaniu pracovného pomeru, ani jedno z týchto ostatných 

pozícií na vedúcich oddelení nebolo takto riešené, žeby sme dostali okamžitú výpoveď. Takže 

keďže tam šlo dohodou, tak je tá situácia trošku iná, keďže priaznivo a pozitívne sme vlastne 

rozviazali ten pracovný vzťah a práve tie, ktoré došli k rozviazaniu dohodou, tak sme vyhlásili 

transparentné výberové konanie, kde sme konzultovali v čo najväčšej miere ten spôsob, aby 

zohľadňoval súčasné požiadavky aj Transparency International, aj vôbec požiadavky na 

obsadzovanie poverených pozícií. V komisiách je zastúpenie poslancov, čo je veľmi nebežné, 

sme za to veľmi pochválení, teda čo sa týka takéhoto prístupu. Ja som otvorená a veľmi sa teším 

na to, že tieto výberové konania prinesú kvalitu do Starého Mesta. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Takže ak to správne chápem, terajšia je poverená vedúca, nie že trvalo menovaná? 

Starostka: 

To je normálny stav, ako sa obsadzujú miesta… 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Ja sa pýtam akože. 

Starostka: 

… že buď to riešite poverením alebo to riešite menovaním.  Menovanie je po výberovom 

konaní a poverenie je z pozície štatutára. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

A teda bolo prisľúbené, že do polroka bude normálne výberové konanie aj na tú pozíciu? 

Starostka: 

… je to moje rozhodnutie. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Je to vaše rozhodnutie. Ďakujem. 

Starostka: 

Ďakujem, faktickou sa hlási pán poslanec Bútora, nech sa páči. 
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Poslanec Bc. Bútora: 

Ďakujem, len ja som nechcel ani k tomuto len som sa hlásil ešte predtým, my sme sa 

predbehli navzájom, ja len k tomu predošlému hlasovaniu sa chcem uistiť, že či je to v poriadku, 

myslím procesne, čo sa stalo, pretože hlasovali sme teda 19 za bol výsledok ale zaznamenaných 

je teda 17 aj s menovitým hlasovaním, že či vieme naozaj menovite kto ako hlasoval, či sa dá 

považoval to hlasovanie za v poriadku, aby sme si tým boli istý, to si chcem preveriť. 

Starostka: 

Ja si myslím, že by sme to hlasovanie 17 sa zruší a to aklamačné hlasovanie bude 

rozhodujúce ale. To bude zverejnené. Môžme to tak riešiť z tej technickej stránky?  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

Počet. Ten je dôležitý. Ten záznam. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

Zaznamenané to bolo tým hlasovaním… 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

Nasleduje pani poslankyňa Satinská. Pardon, technickou sa prihlásil pán poslanec 

Gajdoš. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

Aha, takže nasleduje technickou pani Satinská. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ďakujem, tiež to isté som chcela vysvetliť. Bola som informovaná, že tých 17 hlasov 

v tom pôvodnom hlasovaní je zaznamenaných v systéme. A keď sme hlasovali ručne, bolo ich 

19 a navyše som bola ja a pán Berka, pretože my sme nezaznamenali to, že máme pôvodne 

hlasovať, lebo sme to nevideli na obrazovke, že hlasovanie, takže my sme nehlasovali, že v tom 

ručnom hlasovaní sú tie dva naše podpisy a tu sme to ako návrhová komisia podpísali aj 

zapísali, že ako to bolo. 

Starostka: 
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Dobre, ďakujem, ešte nasleduje teda pani Satinská s príspevkom. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Áno, ďakujem, ja mám jednu úradnú osobnú vec, o ktorú vás chcem poprosiť. Mala som 

veľké oči, keď som sa hlásila do rôznych komisií, ja som v neuveriteľnom množstve komisií, 

v miestnej rade a v štyroch komisiách, tak vás chcem poprosiť o zrušenie svojho členstva 

v komisii pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie, takže ten návrh 

uznesenia predpokladám, dúfam, že som ho dobre naformulovala. Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje zrušenie členstva poslankyne Viery Satinskej v komisii pre územné plánovanie, 

miestny rozvoj a životné prostredie. Ďakujem. 

Starostka: 

Dobre, ešte nasleduje pán poslanec Vagač. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem. Ja mám jednu otázku do Rôzneho. Ja som zaznamenal na webe Starého Mesta 

takú aktualitu,, že prečítam len ten bod, že starosta Starého Mesta zvoláva prvé stretnutie novej 

pracovnej skupiny Nová komunikácia. Cieľom pracovnej vzájomné pravidelné informovanie 

a ďalej sa píše, že boli významní aktéri v území, čiže všetci developeri pozvaní a tak ďalej. 

Hovorí sa tu o verejnom záujme Staromešťanov a tak ďalej a tak ďalej a myslím si, že či by 

nebolo vhodné, aby sme ako poslanci o takejto aktivite vedeli a ak sa robí takáto pracovná 

skupina, tak minimálne tu máme komisiu pre územný plán a životné prostredie, pretože toto je 

potenciálny ako, ja to vidím ako potenciálny konflikt v tom, že čo takáto pracovná skupina robí, 

lebo v mnohom tí developeri v tomto území urobili mnoho zla. Dá sa to konkrétne akože presne 

povedať a tak ďalej a teraz vidíme v aktualitách, že New communication a nová pracovná 

skupina a poslanci sú z toho von, tak pýtam sa, že či by minimálne na takejto vo veciach 

verejného záujme sa píše nemali byť pozvaní minimálne aspoň predseda komisie pre územný 

plán alebo nejaký členovia alebo žeby to vedeli aj poslanci, lebo asi to bolo zaujímavé, keď to 

bolo zvolané a asi to má nejakú ideu, aby sme vedeli, o čo sa jedná, ako sa v tom pracuje, lebo 

aby sme tam boli involvovaní nejako. Ďakujem. 

Starostka: 

Ja by som teda zareagovala, že územno-plánovacia komisia je na úrovni toho územného 

rozvoja, ktoré v podstate zodpovedá akoby oddeleniu územného rozvoja, ktoré je na Starom 

Meste. Táto pracovná skupina sa čisto týka stavebného úradu, to znamená preneseného výkonu 

štátnej správy a tam v podstate ten priestor na to, že otváranie týchto komisií je problematické 

a ja som chcela dosiahnuť to, čo je v podstate taká istá snaha bude na úrovni mesta a my sme 

to komunikovali s pánom primátorom, že myslím, že tiež tam bude tá skupina urobená 
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v podobnom zložení a v podobnej schéme, že to nie je úplne že ten poslanecký field of interest, 

tam je o tom, aby sme dokázali v rámci stavebný úrad okrem teda splnenia stavebného zákona 

a zákona proste správneho poriadku a všetkých týchto vecí a dodržania územného plánu, 

vytvára alebo teda má povinnosť aj hájiť verejný záujem. A v podstate túto škulinu, ktorá tam 

je okrem toho, čo je dané v zákone, aby sme dokázali využiť, tak na to je vlastne táto pracovná 

skupina, kde my nebudeme na tých zasadnutiach hovoriť vôbec o obsahu tých samotných 

konaní, lebo tie sú zo zákona neverejné ale o tom, čo je medzi tými verejným priestormi, to 

znamená o tých uliciach, námestiach o tom, čo vedia títo developeri priniesť pre verejný 

priestor a tú informáciu ja potom prenesiem na komisiu územnoplánovaciu, takže toto je dobrý 

model určite, že takýmto spôsobom je asi najefektívnejšie riešiť. 

Dávam slovo pánovi Mikuláškovi. Alebo teda pardon faktickou Vagač. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ja chcem len na to zareagovať, že nie je to úplne tak, že to sú neverejné stávajú sa 

verejné už akonáhle je tam EIA, tak sa stávajú verejné a … 

Starostka: 

Oni budú, ale toto je trošku iný, tam nejde o obsah tých záverov… 

Poslanec Ing. Vagač: 

… tie developerské skupiny a konkrétne v tých územiach, ktoré sa tu pohybujú, tak sa 

to týka verejnosti, to nie len medzi tými priestormi… 

Starostka: 

Verejnosť bude informovaná v riadnych verejných prerokovania. Toto je len na 

zosúladenie a koordináciu toho, že v čase my ideme napríklad robiť nejakú ulicu, vieme, že 

vedľa sa v rámci toho zámeru ide niečo realizovať, aby sme my tie konania aj na tomto úrade 

nemali úplne (nezrozumiteľné), že jedna ulica a zavrie a týždeň na to sa rozkope znova. Ono je 

naozaj na vecnú a odbornú koordináciu tých priestorov, ktorú sú verejné, nie to, čo si tí 

developeri riešia na súkromných pozemkoch, takže to je skupina, ktorá naozaj tá nová 

komunikácia má občanom priniesť aj tú informáciu, čo tieto zámery prinášajú pre nich, ako nie 

že nad rámec ale sú častokrát aj súčasťou ale nie sú občania o tom informovaní. Čo sa týka 

samotného prerokovania, to bude riade tak, ako to bývalo doteraz, len práveže tá súčasná 

situácia viedla k tomu, že tá nespokojnosť sa hrotila a tie nožnice sa otvárali. 

Faktickou sa prihlásila pani poslankyňa Satinská. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ďakujem, ja mám naozaj takú faktickú technickú poznámka, obraciam sa na pani 

starostku a teda trošku aj na pani Kleinert. Dnes ja vás nerozumiem ako tak rýchlo hovorí pani 
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starostka a niekedy aj pani Dana Kleinert, že keď sa vám nedívam na ústa náhodou, tak neviem, 

či teda ja mám otosklerózu, že už nepočujem poriadne ale naozaj ja by som vás strašne prosila 

rozprávať tak zrozumiteľne. Ďakujem. 

Starostka: 

Ja sa budem snažiť a bolo to takéhoto istého obsahu môj prvý príspevok na župe, keď 

som toto isté povedala smerom k vtedy ešte teda starostovi Bajánovi, tak sa ospravedlňujem, 

budem sa snažiť hovoriť pomalšie a artikulovať. 

Ešte tá máme pána poslanca Mikuláška, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Ja som to celkom nepochopil teraz, čo sa tú odpoveď, čo sa pýtal Matej Vagač, že teda 

tá skupina sa má venovať, ak to správne teda chápem verejným priestranstvám v blízkosti 

developerských projektov? 

Starostka: 

Aký to ma dopad na verejný priestor, ktorý je mimo toho súkromného majetku, ktorý 

je… 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Potom nerozumiem tej, že tam to nie je celkom poslanecká agenda, aj keď je to 

v stavebnom úrade, lebo napríklad moji voliči určite by radi mali z prvej ruky tie informácie 

a ja by som asi žiadal, neviem ešte sa my na klube dohodneme, že teda určite by sme v takej 

skupine chceli mať nejakého človeka, ktorý tam bude priamo účastný od nás, lebo akože to je 

vec, ktorá sa dotýka úplne každého z tých ľudí, kde tie developerské projekty rastú, aj tých 

verejných priestranstiev vo vedľajšom a ako tu je cítiť aj z tej diskusiu, tak nás veľmi ten 

stavebný úradu zaujíma, lebo podľa nás je to ten najvážnejší nástroj, ktorý Staré Mesto má a na 

to, aby tých developerov ukočírovalo. 

Starostka: 

Ďakujem, nasleduje pán Vagač. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem, ja chcem zareagovať, poviem typický príklad, lebo nie celkom som nad tým 

rozmýšlal nad tou odpoveďou  a nie celkom s tým súhlasím. Povedzme si príklad napríklad tuto 

nové PKO, je to na území Starého Mesta obrovský projekt, ktorú zaťaží našu radiálu tuto na 

nábreží, nielen výstavbou aj dopravou, to znamená, je to síce ako súkromný pozemok, na 

ktorom bude súkromný developer niečo stavať ale to nie je tak, že nás sa to týka len od 

verejného priestoru od stavebnej čiary po cestu, to nie. Nás sa to týka ako občanov všetkých 

a samozrejme, že sa k tomu musíme vyjadrovať. Bývalé vedenie sa napríklad nezúčastnilo EIA 
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alebo nezúčastnilo sa ani toho pripomienkového konania, čiže predstavte si, že miestna časť sa 

nevyjadrí k projektu vo svojej miestnej časti, áno. A teraz sa dozvieme, že sa urobí nejaké 

stretnutie, kde sa čosi bude robiť a myslím si, že poslanci to je predsa tá zastupiteľská 

demokracia, ktorá cez komisie, minimálne cez túto danú komisiu, dokáže tieto veci nejakým 

spôsobom pripomienkovať, regulovať a by som povedal vylepšovať, lebo developer si bude 

sledovať svoj egoistický zámer maximum, čo sa to dá. 

Starostka: 

Ja by som to ešte raz dala do toho rámca, že starosta sa stáva kvázi takým dvojosobou 

a tá osoba toho štatutára samosprávy nesie nejaký balík povinností a nejaký balík kompetencií 

a takisto teda aj práv a zodpovedností a z pozície štatutára stavebného úradu, to je prenesený 

výkon štátnej správy, to znamená, že táto pracovná skupina vznikla za účelom činností 

stavebného úradu na to, aby sme koordinovali jednotlivé aktivity. Keď vy poslanci požiadate 

o nejakú informáciu, ja vám ju veľmi rada vlastne prenesiem a takisto na komisiu môže prísť 

ktorýkoľvek developer. Naozaj to tak cítim, že toto bola kompetencia mňa ako štatutára 

stavebného úradu. 

Pán Mikulášek. Aha, pardon, tak. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Ja by som sa teda chcel opýtať, že čo mám povedať voličom, že čo sa ma na to opýta, 

že čo sa tam prejednávalo, že na tom stretnutí s developermi… 

Starostka: 

Toto bolo úvodné stretnutie, kde sa nastavila… 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

No hej. Ako povedzme si to na rovinu. Voliči sú citliví na takéto stretnutia a vidia za 

tým rôzne motívy a pýtajú sa nás, že čo to je, že bude nová starostka v rukách developerov, 

bude im na ruku, bude toto, dostávam takéto otázky a ja im nedokážem odpovedať, lebo po 

prvé som tam nebol, neviem, čo sa tam prejednávalo, po druhé starostka sa teraz priamo tu snaží 

nám povedať, že je to jej kompetencia a ani v podstate teda nechce nás tam evidentne mať, tak 

to cíti… 

Starostka: 

 To som zvedavá, či meste bude takto isto otvorené pre poslancov, keď to bude, tak 

môžeme ísť vlastne v nejakej. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Mňa nezaujíma mesto. 

Starostka: 
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Mňa to nezaujíma. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Ja som ale neni poslanec mesta. Ja som poslanec tu, hájim záujmy tu a chcem vedieť 

vlastne odpovedať svojim voličom, keď sa ma na toto opýtajú, nehovoriac o tom, že bolo to 

zverejnené, takže tie otázky prirodzene prišli z nášho okolia a najhoršie, keď nedokážete 

odpovedať. Ako to určite chápeme všetci. 

Starostka: 

Okej, rozumiem tomu, odpovedať môžete pokým teda požiadate ako poslanec o obsah 

a ja vám v podstate ten obsah dám, to nie je vôbec problém, však on bol vlastne komunikovaný 

verejne. Čo chcem povedať. Ešte raz sa vrátim k tomu. Oveľa účinnejšie pre rozvoj Starého 

Mesta a pre nastavenie týchto vzťahov bude, pokým sa nebude medzi poslancami šíriť 

informácia, že prevezmú tí, čo brali na stavebnom úplatky v Ružinove a idú robiť do Starého 

Mesta. To sa nemôže diať, že sa taká komunikácia dostane von. Upozorňujem na to, dajme si 

na to pozor, pretože sa nám to vráti nepekne a naozaj je to proti etickému kódexu. Keď máte 

tie informácie, že sa takéto veci dejú, tak informujte orgány správne v trestnom konaní alebo 

teda to riešme nejakým verejným podaním alebo otázkami. Má niekto z vás podozrenie, že na 

stavebnom úrade, ktorý prechádza na Staré Mesto, sa dejú takéto veci? Lebo toto potom treba 

komunikovať medzi ľudí, keď sa povie, že ideme nastaviť ten vzťah nový v tom, že by rozvíjači 

územia sú pre mesto potrební. Ja to tvrdím dokonca celú kampaň a tvrdím to s tým, že som bola 

nebojácna to hovoriť naozaj na diskusiách, kde chodil Ivo Nesrovnal, kde chodil všetci 

kandidáti na, aj pán Vallo, som sa prihlásila a povedala som my musíme zmeniť našou úlohou 

je zmeniť náhľad na aktérov v území, ktorí sú tí jediní, ktorí vedia nakoniec priniesť aj prospech 

pre verejný záujem a verejný priestor. Keď sa táto súhra nezosúladí, tak oni si hľadajú lepšie 

cesty na to, aby prechádzali dierami a prechádzali v podstate veci, ktoré tých ľudí veľmi dráždia 

a občania vedia byť často neodborne vlastne proti veciam, ktorým nerozumejú, len sa im zdá, 

že teda keď je to tento developer, tak to bude problematická oblasť.  

Čo my chceme, tak chceme vlastne iba koordinovať tie veci, keďže ich je dosť na 

najbližšie obdobie a je to na úrovni stavebného úradu, nejdeme do žiadnych veci tvorivých, 

v podstate tam nie je priestor na to, že my teraz akože chceme diskutovať, my tam chceme 

zosúladiť veci, aby sme ich vedeli my správnym spôsobom delegovať, či už teda poslancom 

alebo  verejnosti. 

Dobre. Takže technickou sa prihlásil pán poslanec Bútora, nech sa páči. 

Poslanec Bc. Bútora: 
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Ďakujem, ja beriem toto vysvetlenie, aby som zas nebol a priori podozrievavý a len je 

pravda možno je to také nedorozumenie v tom, čo išlo na facebook tá informácia o tej skupine, 

že tam to nebolo vôbec z tohto jasné, že to je na úrovni stavebného úradu a na vyjasnenie 

nejakých procesov, tam myslím, že keby sme si prečítali to, čo bolo tam, tak nebolo by to z toho 

jasné, takže treba možno toto nejak dokomunikovať ale pokiaľ je to na tejto úrovni, tak tam 

naozaj nemyslím si, že poslanecká účasť na tomto je nutná, akože to vysvetlenie sa mi zdá byť 

racionálne. 

Starostka: 

Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Mikulášek. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Ja som len chcel sa vrátiť k tomu, lebo bolo povedaných ďalších ypsilon vecí vami, pani 

starostka, že teda tá informácia z toho bude nejaká podrobnejšia spracovaná alebo teda čo 

môžeme potom odovzdať tým voličom alebo bude alebo ostane len to facebookové vyjadrenie, 

na ktoré… 

Starostka: 

Nie, je to myslím si spracoval to Bratislava deň a to stretnutie malo 30 minút a išlo len 

o zoznámenie sa a dohodu na tom, že raz kvartálne bude táto skupina zasadať, kde si 

dohodneme komunikačnú stratégiu o tom, že ktoré veci budú zverejňované akým spôsobom, 

lebo to sú chúlostivé informácie, oni medzi sebou v podstate nemajú dielnosť a vlastne tie 

informácie púšťať, keďže dneska má informácia najväčšiu hodnotu, takže sme to naozaj 

nastavili len na tú časť, ktorá je vo verejnom priestore, takže to bolo polhodinové stretnutie, 

ktoré nemalo závery, pretože to bolo oznámenie o tom, že akým spôsobom chceme fungovať, 

a čo je cieľom tejto skupiny. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Môže v takomto vysvetlení to byť nejak prepísané, dané na facebook alebo niečo, že 

lebo otázky prichádzajú… 

Starostka: 

Ja vám dnes… 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Nebolo to takto evidentne, ani Ivan to tam nevidel, takže tí ľudia sa prirodzene pýtali, 

že čo sa deje. 

Starostka: 
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Áno, dobre, myslím, že teraz ten článok by to mohol trošku objasniť, lebo ten facebook 

berme stále, ja to beriem ako zónu zábavy, to proste oficiálne informácie sú na stránke Starého 

Mesta. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

Tá to možno zazdieľala, čo možno nebolo asi úplne že najšťastnejšie. Ďakujem za 

upozornenie. Posledným prihláseným je pani poslankyňa Kleinert. 

Poslankyňa Mgr. art. Kleinert: 

Ďakujem, ja by som chcela, že naozaj veľmi veľa vecí je o komunikácii, čiže keď sa tá 

informácia dá von jasnejšie, tak aj nám to všetkým jasnejšie bude. Pred chvíľou si spomínala 

facebook, ja by som povedala, že samozrejme každý, ako si zvolí facebook, ak si zvolí, tak je 

to jeho vec ale facebook je považovaný za normálny komunikačný nástroj aj vážneho typu 

a chcela by som povedať, že trošku kultúry by sme sem mohli dať, že nemuseli by sme to tak 

robiť, že pýtame sa, že kto tu má podozrenie, že či stavebný úrad berie úplatky alebo je nejaký 

nie správne zložený. Asi nepredpokladáš, že sa ti tu zdvihneme ti ruky a samozrejme je zvolenie 

si vedúcej stavebného úradu a rovnako aj tých ľudí je v tejto chvíli na tebe, máš na to úplne 

legitímne práve, berieš za to teda aj tú zodpovednosť ale teda skúsme tak nejako akože dať tam 

trošku nespäť kultúry, bola by som veľmi rada. 

Starostka: 

Ja veľmi rada, ja som práve sa tešila na tú druhú časť dnešného teda programu, ktorý 

teda akože nebol zastupiteľstvom, budeme musieť asi nájsť náhradný termín, lebo asi otvoriť 

možno sa dostať ďalej, keďže už máme od obidvoch klubov, aj od nezávislých teda aspoň takú 

nejakú základnú informáciu tej predstavy a my poprosím teda nie, poďme. Súhlasím … 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

Áno, takže nechávam hlasovať o návrhu pani Satinskej o jej vystúpení z komisie 

územného plánu. Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

Áno, ďakujem za slovo. Takže navrhujem ja ako navrhujem uznesenie ako poslankyňa. 

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie členstva poslankyne Viery Satinskej v komisii pre 

územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie. 

Starostka: 
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Poprosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

 Ďakujem, poprosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Konštatujem, že vystúpenie pani Satinskej z komisie územno-plánovacej bolo 

schválené sto percentami prítomných poslancov. Ďakujem. Vzhľadom teda na to, že sme a do 

rozpravy už nevidím, žeby bol niekto prihlásený, ukončím alebo končím dnešné zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva a ďakujem všetkým za účasť. 
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