
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica 
(písomný prepis) 

 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
zo dňa 31. mája 2018 

s pokračovaním 22. júna 2018 a 28. júna 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

máj 2018  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 31. mája 2018 s pokračovaním 22. júna 2018 

  

 2

O B S A H  
 

Prvý deň rokovania 31. mája 2018 ......................... 3 

Druhý deň rokovania 22. júna 2018 ........................ 4 

Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej 
komisie ...................................... 4 

Tretí deň rokovania 28. júna 2018 ....................... 30 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 31. mája 2018 s pokračovaním 22. júna 2018 

  

 3

PRVÝ DEŇ ROKOVANIA 31. MÁJA 2018 
 
 

(poznámka: z dôvodu neuznášaniaschopnosti mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa rokovanie 

zvolané na 31. mája 2018 nekonalo.) 
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DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA 22. JÚNA 2018 
 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 
A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie o 16.10 h) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

..pani poslankyne, vyberte si karty a zasuňte ich 

naspäť, aby sa ten systém reštartoval. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

...ta Bratislavy, ktoré sa neuskutočnilo v plánovaný 

termín dňa 31. mája 2018, nakoľko nebolo ešte uskutočnené 

preru ukončené, prerušené zasadnutie mestského 

zastupiteľstva zo dňa 26. 4. 2018. 

Ale podľa prezenčnej listiny nie je prítomná 

nadpolovičná väčšina ľudí, je zapísaných desať poslancov, 

čiže postup podľa rokovacieho poriadku je ten, že do jednej 

hodiny, ak sa nezíde nadpolovičná väčšina, tak nastupuje 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

nastupuje, nastupuje režim, že do štrnástich dní musím 

zvolať 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo neplatí? Čo neplatí? 

Tak, pani Kramplová, prosím vás, aký je režim? Teraz 

som sa vás na to pýtal, aký je, aký je proces? Keď nie sme 

uznášaniaschopní. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tie papiere sú, pani poslankyňa, vždy tam vpredu štyri 

roky. Štyri roky sú tam vpredu. Nikto vám ich ani predtým 

nenosil. 

Takže, ak sa chcete podpísať, tak sa choďte. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak, pani Kramplová, aký je režim podľa rokovacieho 

poriadku? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,   vedúca organizačného 

oddelenia: 

Môžem? 

Takže, čítam z rokovacieho poriadku. 
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Ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do jednej 

hodiny po čase určenom na začiatok rokovania mestského 

zastupiteľstva 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čas bol pätnásť minút, pätnásť minút po skončení 

predchádzajúceho. To znamená, že to bolo šestnásť hodín 

a päť minút. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, pani Kramplová. 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Podľa môjho názoru je, platí to, že ak sa nezíde 

dostatočný počet poslancov do jednej hodiny tak, určenom na 

začiatok, zvolá primátor nové zasadnutie zastupiteľstva. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže počuli ste, aký je právny, po právny režim. 

Koľko je poslancov v sále? 

(poznámka: počuť „dajme prezenčné hlasovanie“) 

Prezenčné hlasovanie. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Nie je tu prítomných dvadsaťjedna poslancov, to 

znamená, že do hodiny, budeme čakať hodinu, kým sa nezíde 

ďalší počet poslancov. 

Ďal, stretávame sa o piatej hodine. 

 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Takže, opäť sme neuznášaniaschopní. 

Ešte, ja mám za to, že zastupiteľstvo začalo myslím 

šestnásť desať, takže do sedemnásť desať. 

Pani Kramplová,  

opravte ma, keď to nie je pravda, ale do sedemnásť 

desať budeme čakať, či sa zíde, či sa zíde uznášaniaschopné 

zastupiteľstvo a keď nie, potom nastúpi ten režim podľa 

rokovacieho poriadku. 

Takže čakáme. 
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(prestávka od 16.14 h do 17.11 h) 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

To znamená, že hodina uplynula. 

Pani Kramplová. 

Pani, pani Kramplová,  

môžem ešte poprosiť aký je teda ten právny. 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Takže, toto zastupiteľstvo, ktoré bolo zvolané 

na 31. 12. a vlastne 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

pardon, 31. 5., a keďže sa neuskutočnilo z, bolo 

presunuté na dnešný deň. Jeho, teda, jeho konanie sa začalo 

o šestnásť hodín desať minút.  

Rokovací poriadok hovorí, ak sa do jednej hodiny 

nezíde dostatočný počet poslancov po čase určenom 

na začiatok rokovania, čo bolo teda šestnásť desať, zvolá 
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primátor nové zastup, nové zasadnutie mestského 

zastupiteľstva. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, že dávame prezenčné hlasovanie o počte 

prítomných poslancov. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťpäť prítomných poslancov. 

To znamená, že je hraď, úroveň, respektíve počet 

poslancov je dostatočný na to, aby sme otvorili mestské 

zastupiteľstvo. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné, a preto ho otváram. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí mestského 

zastupiteľstva požiadali poslanci Pätoprstá, Káčer, 

Borguľa, Černá, Uhler, Pilinský, pán poslanec Pilinský tu 

je, Žitný, Augustinič, Grendel, Weinštuk, Bajan. 

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť poslancov Kríža 

a Hanulíka. 

Má niekto iný návrh? 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ale to sú overovatelia zápisnice, takže ak. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Neviem, či majú byť overovatelia zápisnice prítomní. 

Pani Kramplová? 

Áno, mali by byť? 

Tak prosím z klubov iné mená. 

(poznámka: čaká sa na návrhy z klubov na overovateľov 

zápisnice) 

Čiže, dostal som dva návrhy. Pani poslankyňa 

Šimončičová a pani poslankyňa Hanulíková. Áno? 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

overovateľov zápisnice podľa návrhu. 
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Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť pani poslankyňu 

Jégh, pána poslanca Hochschornera, pani poslankyňu 

Kimerlingovú, Ferenčákovú a poslanca Olekšáka. 

Má niekto iný návrh? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Kto tu nie je? 

Pán Hochschorner. 

Pán poslanec, je to z vašeho klubu, pán Hochschorner 

tu nie je alebo odišiel, alebo sa nezúčastňuje rokovaní 

mestského zastupiteľstva? 

Pán Budaj,  

tak nahraďte, nahraďte pána Hochschornera. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže bude štvor, no ale mala by byť nepárna. A je to 

nominácia klubu pána Budaja, ktorý je najväčší klub, takže 

prosím o nomináciu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec,  

prosím neruš, nevyrušuj, neruš verejný poriadok. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Čiže, vy nebudete dávať ďalšieho zástupcu namiesto 

pána Hochschornera? 

Tak, prosím z iných klubov zástupcu do návrhovej 

komisie. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No, čakám na návrhy z klubov. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže nemáme návrh namiesto pána Hochschornera? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: stále sa čaká na návrh poslanca do 

návrhovej komisie) 

Dobre, ja navrhujem pána poslanca Mrvu. 

Hlasujte, prosím, o návrhu pána poslanca Mrvu 

do návrhovej komisie. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanca Mrva nechce pracovať v návrhovej komisii? 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón – pán poslanec 

Mrva hovorí „nie“) 

Nie. Mrzí ma to, pán poslanec Mrva nechce navrhovať 

návrhovej komisií, mrzí ma to. 
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Kto chce pracovať v návrhovej komisií? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani poslankyňa Štasselová. Pani poslankyňa 

Štasselová. 

Hlasujte, prosím, o tom, že pani poslankyňa Štasselová 

bude členkou návrhovej komisie. 

Áno, takto v tomto zložení, pardon.  

Jégh, Štasselová, Kimerlingová, Ferenčáková, Olekšák. 

Tak. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťtri prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Konštatujem, že máme zvolenú návrhovú komisiu. A teraz 

prosím návrhovú komisiu, aby zasadla na vyhradené miesta 

a priebežne spracovala návrhy uznesení mestského 

zastupiteľstva. 

 

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 04. 2018  
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2. Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň 
a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej  zelene 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

3. Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 

4. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 
parc. č. 22092/5, Ing. Karolovi Pajerovi  

5. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 
č. 513/129, do podielového spoluvlastníctva PhDr. 
Márie Homolovej v podiele ½ a Ing. Imrichovi 
Kavečenskému v podiele ½ 

6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Nivy, Ružinov, Trnávka, Nové Mesto, Karlova Ves 
a Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stojísk   

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Nové Mesto, parc. č. 13145/73, spoločnosti ACS 5, s. 
r. o., so sídlom v Bratislave  

8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, parc. č. 631/91, parc. č. 631/92, parc. č. 
1141/1 a parc. č. 1141/2, pre mestskú časť Bratislava-
Vrakuňa  

9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú.  
Ružinov, parc. č. 21949/30, spoločnosti Pri Kuchajde, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave  

10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 31. mája 2018 s pokračovaním 22. júna 2018 

  

 15

Nivy, parc. č. 10497/11, Občianskemu združeniu Fontána 
pre Zuzanu so sídlom v Bratislave 

11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
238,26 m², v stavbe, so súpis. č. 3042,  na Jasovskej 
6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na pozemkoch parc. č. 
2468/1, parc. č. 2464/50 a parc. č. 2464/47, 
pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu, so sídlom 
v Bratislave 

12. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 919/2017 zo dňa 27. 
09. 2017, ktorým bol schválený ako prípad hodný 
osobitného zreteľa nájom časti pozemku v Bratislave, 
k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/13, pre spoločnosť 
Custom - Pharma III s.r.o., so sídlom v Bratislave 

13. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

14. Návrh Poriadku odmeňovania poslancov mestského 
zastupiteľstva a členov komisií mestského 
zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami 

15. Informácia  o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby 
náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 
Z. z.  v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 

16. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 

17. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia 
cestovného ruchu 

18. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti KSP, s.r.o. 

19. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti METRO Bratislava, a. s. 
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20. Návrh na schválenie zámeru na prenájom pozemku vo 
výmere 800 m² v areáli Bratislavského lesoparku, časti 
parciel registra C KN č. 19571/8, 19575/1, 19575/2, 
19665/2, k. ú. Vinohrady 

21. Návrh na predaj pozemkov zastavaných časťou stavby vo 
vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Ružinov, 
parc. č. 3157/12 a parc. č. 3157/13, do vlastníctva 
Ing. Jany Hudecovej  

22. Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN pod stavbami 
radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 
Moravská ulica, parc. č. 11371/2-3, parc. č. 11371/7, 
parc. č. 11371/11-13, parc. č. 11371/29-30, parc. č. 
11371/36-38, parc. č. 11371/44, parc. č. 11371/49, 
parc. č. 11371/58, parc. č. 11371/60, parc. č. 
11371/62 a parc. č. 11371/65  

23. Návrh na uzatvorenie zmieru v konaní vedenom na 
Okresnom súde Bratislava I, č. k. 18C/97/2013, 
o zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno 
spočívajúce na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2176/5 
a parc. č. 2176/7, k. ú. Vajnory 

24. Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských 
plôch na graffiti umenie  

25. Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania 
a užívania stavby - vjazdu na pozemku  registra „E“ 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 
297/5, v prospech Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely 
Augustínovej,  ako budúcich oprávnených z vecného 
bremena 

26. Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby 
podzemnej garáže na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 11462/52, v prospech spoločnosti LOFTY 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

27. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN, 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 
a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech 
spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 
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28. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 2525/2, v areáli Materskej školy 
Šulekova 35, do správy mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

29. Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej 
pamiatky „Vajnorský ľudový dom“, dodatkom k Protokolu 
č. 11 88 0831 05 00, do správy mestskej časti 
Bratislava–Vajnory, ako oprava minulých rokov 

30. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 
parc. č. 5352, Limbová - Ďumbierska ul., formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej suťaže 

31. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže  

32. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 4491, Korabinského ul., formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže  

33. Petícia za zachovanie predajne zahraničnej tlače na 
Sedlárskej č. 2 v Bratislave (bod bude prerokovaný 
o 16:30 h ako prvý po vystúpení občanov) 

34. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme 
nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 na dobu 
neurčitú, pre spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. 
s r.o., so sídlom v Bratislave (bod bude prerokovaný 
o 16:30 h ako druhý po vystúpení občanov) 

35. Návrh na nájom nebytového priestoru na Sedlárskej 
ulici v Bratislave, na pozemku registra „C“ 
parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže (bod bude prerokovaný o 16:30 h ako 
tretí po vystúpení občanov) 

36. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
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37. Interpelácie 

38. Rôzne 

 

16.00 h vystúpenie občanov  

Informačné materiály: 

 
a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR 

Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

c) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

d) Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných 
útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy  

e) Informačný materiál na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
1049/2018 zo dňa 21. 2. 2018, neoprávnené fakturácie 
A.R.K. technické služby. s. r. o. 

f) Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1151/2018 a č. 1158/2018 časť 
D bod 2 zo dňa 26.04.2018 

g) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac marec 
2018 

h) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac apríl 
2018 

koniec poznámky) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

v súlade s novelou zákona o obecnom zriadení dávam 

teraz hlasovať o návrhu programu rokovania mestského 

zastupiteľstva, ktorý ste obdržali na pozvánky dňa 24. mája 

2018 a dva, dňa 21. 6. júna 2018 vám bola opätovne zaslaná 

táto pozvánka. 

Čiže prosím, hlasujeme. 

Prezentujte sa a  hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Konštatujem, že návrh programu dnešného zasadnutia bol 

schválený. 

 

 

A teraz, dámy a páni, máte možnosť navrhnúť zmeny 

v takto schválenom programe. 

Nech sa páči, pán poslanec Korček. 
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JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  

keďže rokujeme takým spôsobom, akým rokujeme celý deň 

a nemali sme čas si vypočuť občanov, tak navrhujem, aby bod 

číslo jedna bolo vystúpenie obyvateľov hlavného mesta, 

ktorí tu čakajú celý deň a dožadujú sa vystúpenia. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Chcem sa opýtať, hlasuje sa hneď alebo 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

alebo po vypočutí všetkých. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Hneď. 

Dobre, čiže hlasujeme o návrhu pána poslanca Korčeka, 

aby bod číslo jedna bol Vystúpenie občanov. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Bude to bod číslo nula. Tak, aby som bol presný. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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Dvadsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Čiže máme bod číslo jedna, ale je to bod nula, lebo 

inač by sme museli prečíslovávať všetky body. 

Čiže, prvý bod bude vystúpenie občanov tridsať minút. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Keďže už je pokročilá hodina a zrejme sa nedostaneme 

k mimoriadnemu alebo respektíve k zastupiteľstvu, ktoré 

zvolalo minimálne pätnásť poslancov, tak dávam návrh, aby 

sa do tohto programu zaradil bod, ktorý tu už niekoľkokrát 

odznel, nikdy sa k nemu nehlasovalo, preto je aj témou 

mimoriad toho mimoriadneho, takzvaného, a to je informácia 

o prebiehajúcom výberovom konaní na depozitár. A dávam to 

ako bod tri A, pretože štyri až ďalej sú osobitné zretele 

a na to dvadsaťsedem ľudí tu nie je, takže za tie dve 

vézetenká (VZN) dávam návrh, aby bol tento bod zaradený. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o návrhu pani poslankyne 

Šimončičovej, bod tri A Informácie o depozitári. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťštyri á, za. 

Čiže máme bod tri A depozitár. 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som za bod Vystúpenia občanov chcela zaradiť bod 

nula Bé. A bol by to bod prevencia pred negatívnym dôsle 

negatívnymi dôsledkami prívalových dažďov v Malom Dunaji. 

Možno ste zachytili, minulý týždeň v médiách naozaj 

bola vyložene ekologická katastrofa na Malom Dunaji 

s úhynom rýb, ktorá nastala po, po prívalových dažďoch 

a chceme teda mať odpoveď na otázku prečo sa tak stalo 

a ako sa tomu dá do budúcnosti prichá, predchádzať. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o návrhu pani poslankyne Svoreňovej. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťdva. 
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Čiže, tento návrh nebol prijatý. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Vráťme sa späť k programu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Čiže, ja by som chcel vzhľadom k tomu, ako prebiehajú 

tieto zastupiteľstvá predradiť niektoré body, ktoré sú 

vzadu, aby sa vôbec na ne dostalo.  

To znamená, a plus aj teda niektoré body, ktoré boli 

navrhnuté do mimoriadneho zastupiteľstva a je veľmi 

pravdepodobné, že dneska tých tridsaťosem bodov 

a mimoriadne zastupiteľstvo v žiadnom prípade nestihneme. 

A vzhľadom k tomu, že Klokan a Marianum už prešli 

na tom aprílovom zastupiteľstve, tak nám tam ešte ostáva 

zaradenie bodu prvé Vážne zistenia z kontroly spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu.  

Ďalší bod inventár si zaradila pani Šimončičová. 

Ďalší návrh, ktorý chcem dať, je Návrh dodatku štatútu 

Hlavného mesta Slovenskej republiky týkajúcej sa 

prerozdelenia financií medzi mesto a mestské časti.  
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Je to takzvaná solidarita, ktorá aj, alebo aj 

solidarita, ktorá neni riešená. Viaceré mestské časti s tým 

v rozpočte počítajú, avšak absolútne doteraz primátor 

neurobil žiadny krok k tomu, aby zmenil štatút v tejto 

veci, aby mestské časti dostali peniaze. Počítajú s tým 

v rozpočtoch a robí to veľký problém, napríklad, 

pre Petržalku. 

Takisto v programe sú body, kde je zverenie mestskej, 

mestským čas mestskej časti Vajnory som si všimol. 

Čiže, myslím si, že ten bod číslo dvadsaťdeväť Návrh 

na zverenie budovy pozemku národnej kultúrnej pamiatky 

Vajnorský ľudový dom do správy mestskej časti  

Bratislava-Vajnory. 

A takisto dvadsaťosem návrh na zverenie pozemku 

v Bratislave v katastrálnom území Staré mesto mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto. 

Ak som niektoré prehliadol, poprosím, aby sme proste 

body, ktoré sa týkajú mestských častí, ktoré podľa mňa sú 

neni sporné, aby sa dali na začiatok, nech sa tieto body 

môžu spraviť. 

Predpokladám, že idú prázdniny a tieto mestské časti 

budú chcieť vykonávať nejaké veci. Majú niečo naplánované, 

majú naplánované investície, majú naplánované opravy. Ak sa 

to teraz neodsúhlasí, ktovie kedy to bude zaradené. Ak sa 

to dostane v septembri, tak sa môžu zmariť niektoré, 

niektoré projekty mestských častí a investície. 
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Čiže, ehm, z tohto dôvodu by som dával návrhy, aby 

tieto body boli, boli predradené. Kľudne nula Cé, Dé 

a možno dám aj opätovne návrh pani 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón „Svoreňovej“) 

Svoreňovej, ktorá dávala informáciu. 

Nech sa o tom hlasuje ešte raz, ja si myslím, že 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Ja si myslím, že to nie je. Ako, je to naozaj dôležitá 

vec a bolo by vhodné, aby tento bod bol zaradený. 

Čiže, jej bod bol nula Bé a tie ostatné, ktoré som 

hovoril, preradiť na nula Cé, Dé, É, a eF. Proste, tak jak 

idú v poradí, ktoré boli spomenuté. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

ja by som prosil, keby si bol jasný, ktorý bod má ísť 

kam. Nie nula cé dé bé v akom poradí boli spomenuté, ale 

ktorý bod má ísť na aké miesto. To potrebujeme konkrétne, 

aby poslanci vedeli o čom majú hlasovať. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Okej. 

Čiže, bod pani Svoreňovej opätovné hlasovanie nula Bé. 

Olo nula Cé, štatút nula Dé, 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pardon, pardon. 

Budeme hlasovať o tom jednotlivo? Alebo (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Vajnory nula É a Staré Mesto nula eF. 

Ak teda má niekto ešte nejaké, tak, tak môžeme, 

samozrejme, tam dať nula Gé, Há a tak ďalej. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže prvé hlasujeme o čom? 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Kľudne samostatne, nech sa nikto necíti nejakým 

spôsobom viazaný, že to je v balíku. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale o čom teraz ideme hlasovať? 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

No nula, nula Bé, pani Svoreňovej návrh, 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je (poznámka: nezrozumiteľné slovo) návrh pani 

Svoreňovej, takže 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

ktorý neprešiel, takže ešte raz. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

opätovne hlasujeme o návrhu pani Svoreňovej. Nula Bé 

Malý Dunaj. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Mestské zastupiteľstvo nie je opäť uznášaniaschopné, 

vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku. 

(poznámka: prítomných 22 poslancov) 
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(prestávka od 17.27 do 17.46 h) 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Tak prosím, kontrolné prezenčné hlasovanie. 

Prosím, a vráťte sa do rokovacej sály. 

A prosím pus rok, o.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Prosím o prezenčné hlasovanie. 

(Prezentácia.) 

(poznámka: prítomných 22 poslancov) 

Z dôvodu neuznášaniaschopnosti nastupuje proces podľa 

rokovacieho poriadku a ja vám oznámim kedy bude rokovanie 

pokračovať.  

Ďakujem pekne tým, ktorí tu vydržali a ostatným. 

Ďakujem pekne zamestnancom mesta. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Rokovanie je prerušené. 

Dovidenia.  

 

(poznámka: 17.49 h prerušené rokovanie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 

22. 06. 2018 – druhý deň rokovania) 
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TRETÍ DEŇ ROKOVANIA 28.JÚNA 2018 
 

(poznámka: z dôvodu neukončenia rokovania mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zvolaného pred 

zasadnutím pokračovania z 31. 5. 2018 sa rokovanie zvolané 

ako pokračovanie z 31. 5. 2018 s pokračovaním 22. 6. 2018 

a 28. 6. 2018 nekonalo.) 

X X 

 

 

 

 

 

 Mgr. Martin Maruška JUDr. Ivo Nesrovnal 

 riaditeľ Magistrátu primátor 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 
 

Overovatelia  

 

 

 

 

 

 

Ing. Katarína Šimončičová  Ing. Iveta Hanulíková 
Poslankyňa poslankyňa 

Mestského zastupiteľstva Mestského zastupiteľstva 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 

Koniec zápisnice 

X X 


