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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

(13.03 h) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

... sa usadili.  

Ďakujem pekne. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Rád by, radi by sme začali, nech tu nie sme úplne do 

noci dneska.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  čaká sa kým poslanci zaujmú svoje miesta 

v rokovacej sále) 

Môžeme začať?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To je vzorný klub. (poznámka: predsedajúci sa 

zasmial) 

Rád by som začal keď všetko dodiskutujete, aby sme sa 

mohli pohnúť. 

Ďakujem. 
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(poznámka:  čaká sa kým poslanci zaujmú svoje miesta 

v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť slová predsedajúceho „Čo to máte? 

Kedy ...? dobre. Okej. Takže štyridsaťdva máme a dvaja sú 

ospravedlnení. Dobre. Dobre, dobre.) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(otvorenie: 13.10 h) 

Takže, začíname. 

Vážené poslankyne,  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžem poprosiť o vašu pozornosť? Rád by som začal. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžem?  

Ďakujem pekne. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, 

otváram riadne zastupiteľstvo mestského zas, eee, 

zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
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Slovenskej republiky  Bratislavy, na ktorom vítam poslancov 

mestského zastupiteľstva a starostov mestských častí aj 

ostatných prítomných. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

iste ste si našli na stoloch milé darčeky od detí 

od základných umeleckých škôl a centier voľného času 

v Bratislave, za ktoré v mojom a takisto vašom mene veľmi 

pekne ďakujeme.  

Na dnešnom mestskom zastupiteľstve si vás chcú uctiť 

aj deti zo Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera 

zo Sklenár, Sklenárovej ulice svojim vianočným folklórnym 

programom pod názvom Neslýchaná rado, Neslýchaná radosť. 

Dovoľte mi požiadať účinkujúce deti, aby predviedli 

svoj program a vám prajem príjemný umelecký zážitok. 

Nech sa páči. 

(poznámka: 11 minútové vystúpenie detí Základnej 

umeleckej školy Ľudovíta Rajtera – pozdrav a vinšovanie 

k vianočným sviatkom ) 

(poznámka:  potlesk) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne deťom zo Základnej umeleckej 

školy Ľudovíta Rajtera, ako ich pedagógom a samozrejme pri 

prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov. 

 

 

OBOZNÁMENIE POSLANCOV HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY O NIEKTORÝCH ČASTIACH ROKOVACIEHO 
PORIADKU MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY A O SPÔSOBE 
PRIHLASOVANIA SA A HLASOVANIA 
PROSTREDNÍCTVOM HLASOVACIEHO ZARIADENIA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

skôr ako pristúpime k pracovnej časti dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy, dovoľte, aby som požiadal 

pani inžinierku Jarmilu Kiczegovú, poverenú vedením 

organizačného oddelenia mag magistrátu, aby vás oboznámila 

s procesom prihlasovania sa do diskusie a s procesom 

prednesenia faktickej poznámky v súlade s rokovacím 

poriadkom mestského zastupiteľstva. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 11 

Nech sa páči. 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  poverená vedením 

organizačného oddelenia: 

Dobrý deň. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

dovolala, dovolila by som si vás informovať, že 

v súlade s článkom päť odstavec sedemnásť rokovacieho 

poriadku mestského zastupiteľstva sa počas rokovania môžete 

prostredníctvom hlasovacieho zariadenia prihlásiť do 

rozpravy v čase jednej minúty po jej otvorení. Po uplynutí 

jednej minúty od otvorenia rozpravy sa končí možnosť 

prihlásiť sa do rozpravy.  

Ak sa niekto prihlási po jednej minúte, ukáže sa mu 

za menom značka STOP.  

Ak sa niekto do rozpravy, ak sa nikto do rozpravy po 

skončení úvodného slova nehlási, môže predsedajúci ukončiť 

rozpravu ihneď. 

Váš diskusný príspevok môže trvať štyri minúty. Počas 

týchto štyroch minút môžete požiadať o predĺženie o ďalšie 

dve minúty. Ak nepožiadate v priebehu prvých štyroch minút 

vášho diskusného príspevku o predĺženie o dve minúty, 

budete automaticky po štyroch minútach vypnutí.  
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Ďalej v súlade s článkom päť odstavec dvadsaťdva 

Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva máte v má, 

v rámci rozpravy právo na jednu faktickú poznámku v trvaní 

jednej minúty. Ktorou reagujete na vystúpenie rečníka.  

Faktická poznámka sa prihlasuje prostredníctvom 

hlasovacieho zariadenia. Faktickou poznámkou nemožno 

reagovať na inú faktickú poznámku.  

Možnosť prihlásiť sa faktickou poznámkou je iba počas 

vystúpenia rečníka. Po jeho skončení, po s, a po skončení 

jeho príspevku, vám nebude možné prihlásiť sa faktickou 

poznámkou. Túto možnosť má iba rečník. 

Čiže, po vystúpení poslancov s faktickými poznámkami, 

môžete vystúpi, môže vystúpiť iba rečník s faktickou 

poznámkou, ktorou reaguje na faktické poznámky poslancov na 

svoj diskusný príspevok.  

Faktická poznámka nesmie presiahnuť jednu minútu, 

lebo inak budete automaticky vypnutí. 

Faktickou poznámkou môžete predložiť aj procedurálny 

návrh vzťahujúci sa na spôsob prerokúvania niektorého bodu.  

Procedurálny návrh je možné podávať v priebehu 

diskusie, ale aj po jej skončení.  
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O preds o procedurálnom návrhu sa hlasuje okamžite 

bez diskusie.  

Ďakujem za pozornosť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne pani inžinierke Jarmile 

Kiczegovej. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

teraz odovzdám slovo pani Slavomíre Mikuličovej, 

zamestnankyne oddelenia iformačných technológií magistrátu, 

aby vás, predovšetkým nových poslancov oboznámila so 

spôsobom používania hlasovacieho zariadenia.  

Manuál k hlasovaciemu zariadeniu vám bol dnes 

predpoludním zaslaný, máte ho v maily. Okrem toho bol pre 

tých, ktorí ma mali záujem k dispozícii pri prezentácii.  

Nech sa páči, pani Mikuličová.  

Slavomíra   M i k u l i č o v á ,  oddelenie informačných 

technológií: 

Dobrý deň, vážené dámy a vážení páni.  

Vaša prítomnosť na zasadnutí mestského zastupiteľstva 

systém zaznamenáva vložením hlasovacej karty 
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do hlasovacieho zariadenia, ktorú dostanete vždy po podpise 

v prezenčnej listine pri vstupe do Zrkadlovej sály.  

Zasunutím karty vás systém jednoznačne identifikuje. 

Potom už, prosím, s kartou nemanipulujte, iba ak by ste 

opúšťali rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Do rozpravy sa hlásite prostredníctvom hlasovacieho 

zariadia. Po otvorení rozpravy pánom primátorom 

k prerokúvanemu bodu fomou, formulkou „otváram diskusiu 

k tomuto bodu“ sa účastníci zasadnutia v čase do jednej 

minúty prihlasujú prostredníctvom tohto hlasovacieho 

zariadenia. Po um uplynutí tej jednej doby od otvorenia 

rozpravy, sa končí možnosť prihlásiť sa.  

Hlásite sa veľkým tlačidlom uprostred hlasovacieho 

zariadenia. Po stlačení veľkého tlačidla uprostred 

hlasovacieho zariadenia bliká zelené svetielko do doby, kým 

nedostanete slovo.  

Poslanci majú v rozprave právo na jednu faktickú 

poznámku.  

Faktickou poznámkou sa prihlasujete tlačidlom číslo 

tri. Na hlasovacom zariadení. 

Po každom uplynutí lehoty vystúpenia, či faktickej 

poznámky, zaznie svi, zaznie zvukový signál o ukončení 

príspevku a systém vám automaticky vypne mikrofón.  
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Hlasovanie.  

Po prečítanie návrhu hlasovania návrhovou komisiou 

vyzve predsedajúci k hlasovaniu „prezentujte sa 

a hlasujte“. Vtedy zaznie zvukový sig signál, na hlasovacom 

zariadení sa najprv zaprezentujete stlačením tlačidla číslo 

jeden, kedy označíte, že ste prítomní a následne sa 

zozblikajú tlačidlo dva, tri a štyri. Podľa, podľa vašej 

voľby vyberáte z tlačidiel. Dvojka znamená nie, trojka 

zdržal sa, štvorka áno.  

Hlasovanie trvá po dobu dvadsiatich sekúnd.  

Ukončenie hlasovania oznámi zvukový signál.  

Počas, aj po ukončení hlasovania budú svietiť na 

displeji čís, na displeji hlasovacieho zariadenia čísla 

koľko poslancov ako hlasovalo.  

Menný zoznam a výsledok hlasovania je zobrazovaný na 

televíznych obrazovkách v sále a v predsálí.  

A teraz by sme si s vami vyskúšali takú praktickú 

časť, že si na, na os, na neostro vyskúšame ako sa 

prihlásite do diskusie, môžete niekto niečo povedať 

a faktickou sa môžete vyskúšať prihlásiť a potom si 

vyskúšame také na nečisto také hlasovanie.  

Dobre?  
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Ja sa teraz na chvíľku zahrám na pána primátora. 

Čiže, otváram rokovanie k tomuto bodu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ako?  

Musíte sa začať prihlasovať až vtedy, keď po, keď sa 

povie tá formulka, lebo my ako technika vtedy zaznamenáme, 

že môžeme spustiť to otvorenie bodu.  

Na tabuli si môžete všimnúť v hornej časti sa 

zobrazuje prihlasovanie. Tam sa vlastne odpočítava ten čas. 

A vtedy sa môžete začať prihlasovať.  

Tá stopka vám tam vybehla preto, lebo ste sa začali 

prihlasovať skôr ako sme my otvorili tú diskusiu. Áno?  

Tak. Napríklad dáme slovo pani Aufrichtovej.  

Chvíľočku. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Dobrý deň všetkým prítomným. 

Slavomíra   M i k u l i č o v á ,  oddelenie informačných 

technológií: 

Dobrý deň. 
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Treba začať rozprávať až vtedy, keď nám mikrofón 

zasvieti na červeno. Dobre?  

Takže, počkajte vizuálne na to.  

Pani Ferenčáková má faktickú poznámku.  

Poprosíme ju. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som to len skúšala.  

Slavomíra   M i k u l i č o v á ,  oddelenie informačných 

technológií: 

Výborne. 

Ďakujem. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Systém. 

Slavomíra   M i k u l i č o v á ,  oddelenie informačných 

technológií: 

Takže ide nám to. 

A teraz by sme si asi prešli k hlasovaniu. 
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Takže prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(poznámka: je počuť poslankyňu Ferenčákovú 

„prezentujem, ale mňa to musí zrušiť. Mňa musia zrušiť 

najskôr.“) 

(gong) 

Teraz môžete začať hlasovať.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Najprv ste prítomní a potom ste buď za, proti, alebo 

sa zdržíte.  

Na obrazovkách vidí, môžete vidieť to farebné 

zobrazenie. Zelený je za, červený proti, žltý sa zdržal. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Počas tej doby tých dvadsiatich sekúnd môžete ešte 

rýchlo zmeniť názor.  

(gong) 

A teraz vám tabuľa ukazuje výsledok vlastne 

hlasovania. Ktoré pán primátor potom prečíta a prechádzame 

k ďalšiemu bodu.  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno? Pán Dolinay. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže ešte raz. Vždy treba pri hlasovaní stlačiť tú 

jednotku, že ste prítomní a až potom vám systém umožní, že 

či ste za, proti alebo ste sa zdržali hlasovania.  

Dobre?  

Všetko jasné?  

Dobre.  

Tak želám príjemnú zábavu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, pani 

Mikuličová.  

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
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O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiadali poslanci pán Gábor 

Grendel, pani Augustinič odchádza skorej, aj pa aj pani 

Ferenčáková odchádza skorej.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

prosím, ideme teraz na ostro. Zasuňte hlasovacie 

karty a prezentujte sa.  

(Prezentácia.) 

Okej. 

Takže konštatujem, že prítomných je štyridsaťtri 

novozvolených poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Prezentácia 

Prítomní: 43 Áno 35 Nie: 1 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 6 

koniec poznámky) 
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VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A NÁVRHOVEJ 
KOMISIE   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

za over, over ovať overovateľov zápisnice na dnešné 

zasadnutie mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť pána 

Martina Kuruca a Tomáša Palkoviča. 

Má niekto nejaký iný návrh?  

Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Prítomných je štyridsaťtri poslancov. 

Za je štyridsaťtri poslancov. Zdržalo sa nula, proti 

bolo nula poslancov. 

A konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo, 

zvolilo overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu. 
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(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 
Overovatelia zápisnice 

Prítomní: 43 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 
Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO, A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič   

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO, G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO, P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 

 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO, D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO 

 
koniec poznámky)  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov Soňu Svoreňovú, Mateja Vagača a Milana 

Vetráka ako predsedu. 

Má niekto nejaký iný návrh?  

Ak n, ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

Prosím prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prítomných je štyridsaťtri poslancov. 

Za bolo štyridsaťdva poslancov, zdržalo sa nula 

poslancov, proti bolo nula poslancov, nehlasoval jeden 

poslanec. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu. 
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(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Návrh na návrhovú komisiu 

Prítomní: 43 Áno 42 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO, A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič   

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Nehlasoval G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO, P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO, D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz prosím návrhovú komisiu, aby zasadla 

na vyhradené miesta a priebežne spracuvávala návrhy 

uznesení mestského zastupiteľstva. 

Súčasne žiadam poslancov, aby návrhy na zmenu 

a doplnenie uznesení odovzdávali návrhovej komisii písomne, 

jasne formulované a čitateľné na tlačive, ktoré sa nachádza 

na vašich stoloch.  

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

nakoľko v tejto pracovnej časti ustanovujúceho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva a pristúpite podľa 

článku deväť odsek odstavca jedna rokovacieho poriadku 

mestského zastupiteľstva k tajnej voľbe mestskej rady 

a predsedov jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva 

je potrebné, aby ste si zvolili podľa článku desať odstavec 

j jedna rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 

volebnú komisiu, v ktorej by boli po jednom poslancovi 

zastúpené vaše poslanecké kluby, avšak nemôžu to byť 

navrhnutí kandidáti na funkciu člena mestskej rady 
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a navrhnutí kandidáti na predsedov komisií mestského 

zastupiteľstva.  

Prosím jednotlivých predsedov poslaneckých klubov, 

aby navrhli svojich členov volebnej komisie.  

Áno? 

No. Musíme tento krok urobiť a potom to v programe 

zmeníme. Ale myslím, že tento krok musíme urobiť. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre.  

Skonzultujeme s organizačným.  

Pani Kiczegová, môžem?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dajte nám sekundu.  

(poznámka: predsedajúci sa radí s poverenou vedúcou 

organizačného oddelenia) 

Okej. 

Takže ideme ďalej. Áno. Nebudeme o tom, nebudeme 

o tomto bode, nebudeme riešiť teraz poslancov z volebnej 

komisie.  
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SCHVÁLENIE PROGRAMU  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže návrh programu rokovania dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva ste obdržali na pozvánke dňa 

12. 12. 2018.  

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený 
zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

2. Návrh na voľbu členov Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy 

3. Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

4. Návrh na voľbu predsedov komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

5. Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

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

7. Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy  
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8. Návrh na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú 
dovolenku primátorovi hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy  

9. Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2017 a hodnotiaca správa 
za rok 2017 

10. Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

11. Správy o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
(máj, jún, september) 

12. Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky 
podiel vo veľkosti 194/1000 na stavbe so súpis. č. 
3842 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto – Ubytovňa Pri 
Habánskom mlyne 8 

13. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom parc. č. 
9193/483 a 9193/484 v Bratislave, k. ú. Nivy 

14. Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2017 a Návrhu spoločnosti na vysporiadanie 
hospodárskeho výsledku za rok 2017, ktoré budú 
prerokované a schvaľované valným zhromaždením 
obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. 

15. Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym 
výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú 
prerokované a schvaľované valným zhromaždením 
obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

16. Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym 
výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú 
prerokované a schvaľované valným zhromaždením 
obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 
akciová spoločnosť 

17. Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2017, Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 
2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom 
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spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 

18. Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym 
výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú 
prerokované a schvaľované valným zhromaždením 
obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 

19. Informácia o Opravnej účtovnej závierke za rok 2016 a 
Riadnej účtovnej závierke za rok 2017, ktoré budú 
prerokované a schvaľované valným zhromaždením 
oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu 

20. Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2017, Návrhu na vysporiadanie výsledku 
hospodárenia za rok 2017 a Návrhu na zmenu stanov 
spoločnosti, ktoré budú prerokované a schvaľované 
valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská 
integrovaná doprava, a.s. 

21. Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej 
služby – nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. v celkovej 
výške 15000,00 Eur 

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom 
prevádzkovania stravovacej jednotky v zariadení pre 
seniorov Domov jesene života 

23. Návrh zasadacieho poriadku 

24. Žiadosť mestského kontrolóra o súhlas s vykonávaním 
inej zárobkovej činnosti v súlade s § 18 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

25. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy v roku 2019 

26. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

27. Interpelácie 

28. Rôzne 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 30 

Informačné materiály: 

a) Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1208/2018 zo dňa 27.09.2018 

b) Informatívny materiál o zabezpečení zimnej a letnej 
údržby ciest  

c) Informatívny materiál o zabezpečení opravy výtlkov -  

d) Informácia o vymenovaní 1. námestníčky pani 
Kratochvílovej a druhej námestníčky pani Štasselovej 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A v súlade novelou zákona o obecnom zriadení dávam 

teraz hlasovať o návrhu programu rokovania mestského 

zastupiteľstva. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prítomných poslancov je štyridsaťtri. 

Za bolo štyridsaťtri. Už mi to zmizlo, zdržalo sa 

nula, proti, no, bohužiaľ, mi to zmizlo.  
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Takže. Nula, nula. 

Konštatujem, že návrh programu dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva ste schválili nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia: 

Návrh programu 

Prítomní: 43 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič   

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Nehlasoval G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz je tu možnosť navrhnúť zmeny v takto schválenom 

programe.  

Pripomínam, že tieto zmeny je potrebné schváliť 

v zmysle novely zákona o obecnom zriadení nadpolovičnou 

väčšinou všetkých poslancov. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

navrhujem zaradiť do dnešného programu zasadnutia 

mestského zastupiteľstva zloženie sľubu pána Igora 

Polakoviča v zmysle zákona Slovenskej národnej rady číslo 

369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v neskorší v znení 

neskorších predpisov, ktorý sa so závažných dôvodov nemohol 

zúčastniť zloženia sľubu poslanca dňa 7. 12. 2018, a t a to 

ako nultý bod rokovania, pred bodom číslo jedna.  
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Jaj, teraz asi prečítam všetky, že? Tieto návrhy. 

Tieto zmeny.  

Vrava.  

Tak je to, že?  

Ďalej si dovoľujem prihlásiť do dnešného programu 

zasadnutie na zasadnutie mestského zastupiteľstva materiál 

pod názvom Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej 

organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 

Bratislava a návrh na poverenia vedením rozpočtovej 

organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 ako 

bod číslo 22A. 

A následne prosím o zaradenie bodu číslo 17 

Informácia o riadnej indiviu, individuálnej účtovnej 

uzávierke za rok 2017 konsolidovanej účtovnej uzávierke za 

rok 2017 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom 

spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované 

a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, ako bod číslo 0A. 

A takisto prosím zaradiť materiál pred bodom číslo 

14, Informáciu o riadnej individuálnej uzávierke za rok 

2017 a návrhu spoločnosti na vys vysporiadanie 

hospodárskeho výsledku za rok 2017, ktoré budú prerokované 
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a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

METRO Bratislava, a. s. ako bod číslo 0Bé (0). 

Máte slovo, panie poslankyne, páni poslanci.  

Nech sa páči, vaše návrhy.  

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Kolega Korček bol predo mnou, len on sa prihlásil 

ešte keď nebola otvorená rozprava, tak preto mu tam asi 

svietila STOPka. 

Ja len v krátkosti, (poznámka: odklašľanie). Za 

normálnych okolností bola taká zhoda, že pokiaľ neboli 

žiadne problémy a podľa mňa návrh voľby členov mestskej 

rady aj predsedov komisií, ak neni konsenzuálny, tak 

naozaj, myslím, že to tu drvivá väčšina je za to, ako je to 

navrhnuté. Tak aby sa zbytočne potom nezdržiavalo tajnou 

voľbou, i keď však tajnú voľbu si v tých, v tomto volebnom 

období všetci vyskúšate, tak chcem dať návrh pred tento bod 

dva, návrh pre, Návrh na voľbu členov mestskej rady dať 

nový bod programu, a to je zmena rokovacieho programu.  

Je to len veľmi krátke, krátka veta. Sú to štyri 

slová, že ak nerozhodne inak, to je o tom, aby sa mohlo pri 
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voľbe členov mestskej rady a čl, predsedov komisií 

rozhodovať aj aklamačne. To znamená, verejne a nebola 

potrebná voľ, voľba. 

Samozrejme, ak zastupiteľstvo nebude chcieť hlasovať 

verejne, ostane tajná voľba, ale je tam aspoň tá možnosť. 

A keď tu bude všeobecná vôľa, aby to išlo rýchlejšie, tak 

sa to tam dá. 

Čiže, pred bod 2 Návrh na voľbu členov mestskej rady 

dávam návrh na zaradenie nového bodu programu, Zmena 

rokovacieho poriadku. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ďakujem. 

Pán Korček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Aby sme. Pani kolegyňa faktickou predo mňou. Takže, 

ona by mohla hovoriť.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, pani Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Reagujem faktickou na, na pána Hrčku. 

Ja len chcem upozorniť, že bola prerušená valná 

hromada Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a akcionári 

tam čakajú v podstate na ten bod Bratislavskej vodárenskej. 

Začínajú presne o pod druhej. Vzhľadom na to, že máme ešte, 

teda, niekoľko bodov, máme aj, teda slávnostné prijatie 

sľub ďalšieho poslanca, tak sa trošku bojím, aby to, aby 

sme to stihli. Je to dôležité, pretože inak dostaneme 

pokutu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Predradilo sa to, ale aby sa nepredraďovali ďalšie 

body, tak chcem poslancov poprosiť, aby to dávali až za ten 

bod Bratislavská vodárenská. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Áno. Tak je to zorganizované. Je to úplne na 

začiatku, takže. Je to nula A, už skorej to. Áno. 

Takže, pán Korček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Aby sme učinili zadosť rokovaciemu poriadku, tak máme 

v článku päť odsek osem, pokiaľ rokovanie mestského 

zastupiteľstva je aj v popoludňajších hodinách, tak vždy 

máme bod Vystúpenie občanov o 16.00. Nevidel som ho tu 

v návrhu programu, takže dovoľujem si ho doplniť.  

Ďakujem. 

O 16.00 Vystúpenie občanov. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ďakujeme.  

S tým rátame, samozrejme. 

Okej. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že je to, je to jasné. Pristúpme 

k hlasovaniu o jednotlivých bodoch programu.  

Dávam hlasovať o o návrhu pravdepodobne primátora 

o tom, o možnosti zloženia sľubu pána Igora Polakoviča na 

dnešnom zastupiteľstve ako bod 1. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pardon, bod 0.  

Ospravedlňujem sa. Pred bodom 1. 

Takže, prosím prezentujte a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prítomno bolo štyridsaťtri poslancov. 

Za bolo štyridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo sa, nehlasovala nula. 

Uznesenie bolo, alebo zmena programu bola prijatá.  

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Zaradenie bodu 0 – sľub poslanca 

Prítomní: 43 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 
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Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič   

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam hlasovať za, za druhý návrh, a ten je o zmene 

programu, tak aby návrh na odvolanie riaditeľky rozpoč, 

riaditeľky rozpočtovej organizácie a návrh na poverenie 

vedením rozpočtovej organizácie Archa bol bod číslo 22A. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prítomných je štyridsaťtri poslancov. 

Za je štyridsaťtri, proti sa nebol nikto, zdržalo sa 

nula a nehlasovalo nula. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Zaradenie bodu 22A – odvolanie riaditeľky Archa a poverenie 
vedením Archy 

Prítomní: 43 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič   

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam hlasovať o návrhu primátora Bratislavy o ďalšom 

zmene programu, a to bude bod o informácii o riadnej 

individuálnej účtovnej uzávierke a tak ďalej, ako bod 0A. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Prítomných je štyridsaťtri poslancov. 

Z toho štyridsaťtri bolo za, proti nebol nikto, nikto 

sa nezdržal a nehlasovalo nula poslancov. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia: 

Zaradenie bodu 0A – Účtovná závierka BVS 

 Prítomní: 43 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič   

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dám hlasovať o návrhu primátora o zmenu programu tak, 

aby sme zaradili materiál pod bodom číslo štrnásť 

Informácia o riadenej indivudálnej účtovnej uzávierky za 

rok 2017 a ako bod číslo 0 Bé (0B). 

Á, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Štyridsaťtra, zo štyridsaťtri prítomných poslancov, 

boli všetci za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal 

a a hla, nehlasovalo nula poslancov.  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 44 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia: 

Zaradenie bodu 0B – Účtovná uzávierka METRO Bratislava 

 Prítomní: 43 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič   

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Hrčku o zmene 

rokovacieho poriadku tak, aby voľba do komisií a do 

mestskej rady mohla byť aj verejná.  

Pro, prosím, prezentujte sa a.  

Áno, pardon. Zaradenie. To bolo asi. 

Jedna bé si hovoril?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Jedna bé.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Jedna A. Ďakujem. 

Zaradenie 1A.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

Ďakujem veľmi pekne. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Z prítomných štyridsaťtri poslancov 

boli štyridsaťtri za, proti bolo nula poslancov, 

zdržalo sa nula poslancov, nehlasovalo nula poslancov. 
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(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Návrh poslanca Hrčku – Zmena rokovacieho poriadku MsZ 

Prítomní: 43 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič   

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz jednu otázku. Či pá, bod pána Korčeka máme dať 

do programu, alebo je to vždy tak, že o šestnástej to je 

tak a všetci s tým rátame. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, nemusíme to dávať do programu. Môže to byť 

súčasťou programu.  

Tak to dajme pre istotu do programu. 

Dám hlasovať o návrhu pána Korčeka to, aby Vystúpenie 

občanov o 16.00 bolo zaradené do programu o 16.00. 

Neviem ktorý bod to má byť tým pádom. Uvidíme.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Takže, ktorý mám teraz bod?  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, z prítomných štyridsaťtri poslancov 

boli všetci za, proti bolo nula poslancov, zdržalo sa 

nula poslancov a nehlasovalo nula pohla poslancov. 
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(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Návrh poslanca Korčeka – zaradenie bodu Vystúpenie občanov 
o 16.00  

 Prítomní: 43 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič   

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
koniec poznámky)  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, konštatujem, že 

program dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva je 

definitívne upravený.  

Myslím, že šesť bodov sme zmenili, hej?  

Aha? Tak áno. Ešte teraz ideme hlasovať o celom 

programe. Presne tak.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, vlastne, však na začiatku sme si ho schválili. 

Tak je to dobre.  

Konštatujem, že návrh programu dnešného 

zastupiteľstva mestského poslan zastupiteľstva ste 

schválili nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

(poznámka: 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

Program: 

0 Zloženie sľubu poslanca 

0A Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2017, Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 
2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom 
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spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 

0B Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2017 a Návrhu spoločnosti na vysporiadanie 
hospodárskeho výsledku za rok 2017, ktoré budú 
prerokované a schvaľované valným zhromaždením 
obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. 

1 Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený 
zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 359/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

1A Dodatok č. 12 rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

2 Návrh na volbu členov Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy 

3 Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

4 Návrh na volbu predsedov komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

5 Návrh na volbu členov komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

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

7 Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy 

8 Návrh na poskytnutie náhrady piatu za nevyčerpanú 
dovolenku primátorovi hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

9 Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2017 a hodnotiaca správa 
za rok 2017 

10 Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
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11 Správy o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
(máj, jún, september) 

12 Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky 
podiel vo veľkosti 194/1000 na stavbe so súpis. č. 
3842 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto - Ubytovňa Pri 
Habánskom mlyne 8 

13 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom pare. č. 
9193/483 a 9193/484v Bratislave, k. ú. Nivy 

15 nformácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za 
rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym 
výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú 
prerokované a schvaľované valným zhromaždením 
obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

16 Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym 
výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú 
prerokované a schvaľované valným zhromaždením 
obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 
akciová spoločnosť 

18 Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym 
výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú 
prerokované a schvaľované valným zhromaždením 
obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 

19 Informácia o Opravnej účtovnej závierke za rok 2016 a 
Riadnej účtovnej závierke za rok 2017, ktoré budú 
prerokované a schvaľované valným zhromaždením 
oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu 

20 Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2017, Návrhu na vysporiadanie výsledku 
hospodárenia za rok 2017 a Návrhu na zmenu stanov 
spoločnosti, ktoré budú prerokované a schvaľované 
valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská 
integrovaná doprava, a.s. 

21 Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej 
služby - nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o., v celkovej 
výške 15 000,00 Eur 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 52 

22 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom 
prevádzkovania stravovacej jednotky v zariadení pre 
seniorov Domov jesene života 

23 22a. Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej 
organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 
Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej 
organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 
Bratislava 

24 Návrh zasadacieho poriadku 

25 Žiadosť mestského kontrolóra o súhlas s vykonávaním 
inej zárobkovej činnosti v súlade s § 18 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 

26  Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy v roku 2019 

27 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

28 Interpelácie 

29 Rôzne 

 

Vystúpenie občanov o 16:00 h 

Informačné materiály: 

a) Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1208/2018 zo dňa 27.09.2018 

b) Informatívny materiál o zabezpečení zimnej a letnej 
údržby ciest  

c) Informatívny materiál o zabezpečení opravy výtlkov -  

d) Informácia o vymenovaní 1. námestníčky pani 
Kratochvílovej a druhej námestníčky pani Štasselovej 

koniec poznámky) 
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BOD 0 ZLOŽENIE SĽUBU POSLANCA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A teraz ideme na. Takto, pardon. To bolo všetko done. 

Teraz pristúpime k nultému bodu dnešného zasadnutia 

a a ním je materiál po.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Á, pardon. Zloženie sľubu to bolo. 

Takže, sorry. 

Teraz pristúpime k nultému bodu dnešného 

zastupiteľstva mestského, dnešného zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, a to k zloženiu sľubu pána poslanca Igora 

Polakoviča. 

Poprobi, poprosil by som pána poslanca Jána Budaja 

o prečítanie sľubu za rečníckym pultom. 

Nech sa páči, pán poslanec. 

A myslím, že poprosím všetkých prítomných, aby sa pri 

čítaní sľubu postavili. 

(prítomní vstali) 
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(poznámka: primátor Matúš Vallo sa presunul k miestu 

určenému na zloženie sľubu poslancov a založil si insígnie) 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

(poznámka: sľub poslancov hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy) 

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy Bratislavy, 

hlavného mesta Slovenskej republiky, dodržiavať Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej 

funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy ich budem uplatňovať podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 
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(poznámka:  potlesk) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: primátor Matúš Vallo sa vrátil za 

predsednícky stôl) 

Ďakujem veľmi pekne za dôstojný priebeh sľubu 

a odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie, aby 

prečítal návrh uznesenia. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Takže budeme hlasovať o uznesení v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený 

poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Igor Polakovič zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee áno. 

Eee, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Z prítomných štyridsaťštyri poslancov 

je štyridsaťštyri za, proti sa bolo nula poslancov, 

zdržalo sa nula poslancov a nehlasovalo nula poslancov. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. 

Konštatujem, že predmetný návrh uznesenia bol 

schválený mestským zastupiteľstvom. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Sľub poslanca  

 Prítomní: 44 Áno 44 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  Áno 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zloženie sľubu poslanca 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

konštatuje, že 

novozvolený poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy Igor Polakovič zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca.  

koniec poznámky) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 58 

BOD 0A INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2017, 
KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA 
ROK 2017 A NÁVRHU NA NALOŽENIE S 
HOSPODÁRSKYM VÝSLEDKOM SPOLOČNOSTI 
ZA ROK 2017, KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ 
A SCHVAĽOVANÉ VALNÝM ZHROMAŽDENÍM 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A. S. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

teraz pristúpime k prerokovaniu bodu číslo 0A, 

pôvodne to bolo číslo sedemnásť, Informácia o Riadnej 

individuálnej účtovnej závierke za rok 2017, Konsolidovanej 

účtovnej uz závierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie 

s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré 

budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením 

obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

akciová spoločnosť. 

Úvodné slovo mala predniesť pani Lucia Vyhlídalová, 

riaditeľska sekcie právnych činností, zastúpi ju pani 

Ozábalová, zamestnankyňa sekcie právnych činností. 

Nech sa páči. 
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JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , sekcia právnych činností: 

Dobrý deň, vážení páni poslanci, vážené pani 

poslankyne. 

Predkladaný materiál obsahuje informáciu o riadnej 

individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017, 

konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017 

a návrh spoločnosti na vysporiadanie hospodárskeho výsledku 

za rok 2017. 

Súčasťou materiálu je zároveň návrh primátora na 

naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017 

a na použitie časti nerozdeleného zisku spoločnosti 

z minulých rokov.  

Prerokovanie týchto materiálov mestským 

zastupiteľstvom je v zmysle všeobecne záväzného nariadenia 

číslo 18/2011 zákonnou podmienkou pre možnosť hlasovania 

hlavného mesta na valnom zhromaždení spoločnosti o ich 

schválení. Toto valné zhromaždenie sa uskutočňuje práve 

dnes. 

Rada by som ešte poukázala, že v zmysle ustanovenia 

paragrafu 17 odsek 5 písmena a) všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 

číslo 18/ jes 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 

hlavného mesta na výkon práv hlavného mesta podľa odseku 4 

sa vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským 
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zastupiteľstvom v prípadoch schvaľovania riadnej indviudál, 

individuálne účtovnej závierky, mimoriadnej indiviudál 

individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej 

závierky, ky a rozhodnutia o rozdelení zisku, alebo úhrade 

strát.  

Rada by som dala do pozornosti, že je tu prítomný aj 

pán zástupca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pán 

magister Bra Branislav Gajarský. Mal by sa tu niekde 

nachádzať. Takže, v prípade vašich otázok je prítomný pán 

magister. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani Ozábalová. 

Má niekto z vás pripomienky k predmetnému materiálu?  

Otváram diskusiu. 

Pán Jenčík, 

máte slovo. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja to nechcem zdržovať, ja by som len chcel povedať, 

že patrilo by sa poďakovať, pán primátor, že ste pristúpili 

k tomuto materiálu zodpovedne. 

My na ten, na schválenie, alebo teda, na prerokovanie 

tohto materiálu čakáme štvrté, dneska piate zastupiteľstvo. 

Takže, veľmi sa teším, že sme sa k tomu dostali.  

A vzhľadom na to, že prebieha, alebo teda, momentálne 

je prerušené valné zhromaždenie, čakajú na tento materiál, 

chcel by som poprosiť kolegov o podporu tohto materiálu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, myslím, že minúta prešla, mô, môžem ísť. 

Ešte nie. Aha, pardon. Tak ešte počkám deväť sekúnd. 

Okej, takže ideme ďalej. 

Ak nikto nie prihlásený ďalší do diskusie, odovzdávam 

slovo predsedovi návrhovej komisie. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme ako mestské zastupiteľstvo brať na vedomie 

Informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2017 v tom znení, v akom ste tento materiál dostali 

v písomne podobe, ako to bolo aj zverejnené na 

na webstránke hlavného mesta. 

Tak nebudem to celé čítať. Bolo zvykom, že keď sú 

dlhšie už uznesenia, tak sa nečítajú, len sa povie, že tak, 

ako to máte v píso, v písomnom znení predložené. 

Tak prosím, môž, môže sa hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže poprosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Z prítomných štyridsaťštyri poslancov 

bolo za štyridsaťštyri, proti bolo nula poslancov, 

zdržalo sa nula poslancov, nehlasovalo nula poslancov. 
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Konštatujem, že predmetný návrh uznesenia bol 

schválený mestským zastupiteľstvom. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Účtovná závierka BVS za rok 2017 a návrh na naloženie 
s hospodárskym výsledkom 

 Prítomní: 44 Áno 44 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  Áno 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
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Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2017, Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017 a Návrhu 

na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 

2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 

zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a. s. 

 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom 

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370: 

 

1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., za rok 2017. 

2. Návrh spoločnosti na naloženie s hospodárskym výsledkom 

spoločnosti za rok 2017. 
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3. Návrh primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na naloženie s hospodárskym výsledkom 

spoločnosti za rok 2017 a na použitie časti 

nerozdeleného zisku spoločnosti z minulých rokov. 

4. Konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., za rok 2017. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 0B INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2017 A 
NÁVRHU SPOLOČNOSTI NA VYSPORIADANIE 
HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2017, 
KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ 
VALNÝM ZHROMAŽDENÍM OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI METRO BRATISLAVA A.S. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

teraz pristúpime k prerokovaniu bodu číslo nula bé 

(B) pôvodne štrnásť. Informácia o Riadnej individuálnej 

účtovnej uzávierke za rok 2017 a Návrhu spoločnosti 

na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017, ktoré 
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budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením 

obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a. es. (a. s.) 

Poprosím opäť pani doktorku Ozábalovú, aby, aby 

zastúpila pani riaditeľku sekcie a povedala nám k tomu.  

Nech sa páči, pani riaditeľka. 

JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , sekcia právnych činností: 

Predkladaný materiál obsahuje riadnu individuálnu 

účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017 a návrh 

spoločnosti na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 

2017. 

Prerokovanie týchto materiálov mestským 

zastupiteľstvom je v zmysle všeobecne záväzného nariadenia 

číslo 18/2011 o Zásadách hospodárenia zákonnou podmienkou 

pre možnosť hlasovania hlavného mesta na valnom zhromaždení 

spoločnosti o ich schválení.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Má niekto zas pripomienky k predmetnému materiálu?  

Otváram diskusiu. 
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Teraz neviem, či čakám minútu, alebo idem ďalej? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Idem ďalej. 

Ďakujem. 

Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

Odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Takže, mestské zastupiteľstvo bude brať na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré sa týkajú obchodnej 

spoločnosti METRO a ktoré vám boli predložené v písomnom 

znení, ako ich máte všetci pred sebou. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Prítomných je štyridsaťtri poslancov. 

Za boli štyridsaťtri, proti bolo nula, zdržalo sa 

nula poslancov, nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že predmetný návrh uznesenia bol 

schválený mestským zastupiteľstvom. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Účtovná závierka METRO za rok 2017 a návrh na vysporiadanie 
hospodárskeho výsledku 

 Prítomní: 43 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  Áno 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 
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M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2017 a Návrhu spoločnosti na vysporiadanie hospodárskeho 

výsledku za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované 

valným zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO Bratislava 

a.s. 

Uznesenie   
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO 

Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 

Bratislava, IČO 35732881: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2017. 
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2. Návrh spoločnosti na vysporiadanie hospodárskeho 

výsledku za rok 2017. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 1 NÁVRH NA POVERENIE POSLANCA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY, KTORÝ BUDE 
OPRÁVNENÝ ZVOLÁVAŤ ZASADNUTIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY V ZMYSLE ZÁKONA 
SNR Č. 359/1990 ZB. O OBECNOM 
ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH 
PREDPISOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

ďalším bodom dnešného rokovania mestského 

zastupiteľstva, áno, je Návrh na poverenie poslanca 

mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva podľa paragrafu 

12 odstavca 2 zákona Slovenskej národnej rady 369 z roku 

1999 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 
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Dovoľte mi, aby som vám predložil návrh na poverenie 

poslanca Jána Budaja.  

Takže, budeme rokovať o návrhu na poverenie poslanca 

Jána Budaja zvolávať a viesť zasadnutia mestského 

zastupiteľstva. 

Má niekto nejaký iný návrh?  

Otváram diskusiu. 

Ak nie, nikto nie je prihlesený do diskusie, 

odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisii pánovi 

poslancovi Milanovi Vetrákovi. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Tento návrh uznesenia je je kratší, takže ho prečítam 

celý. 

Mestské zastupiteľstvo poveruje poslanca Jána Budaja 

zvolávaním zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky  Bratislavy podľa paragrafu 12 

odsek 2 prvá veta zákona Slovenskej národnej rady číslo tri 

šesť deväť jedna deväť deväťdesiat Zbierky o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Z prítomných štyridsaťtri poslancov 

boli všetci štyridsati tri traja za, proti bolo nula, 

zdržalo sa nula a nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že povereným poslancom zvolávať a viesť 

rokovanie mestského zastupiteľstva podľa paragrafu 12 odsek 

dru dva zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 

1990 Zbierky o obecnom zriadení v ne v znení neskorších 

predpisov sa stal poslanec pán Ján Budaj. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva 
zvolávaním zasadnutí mestského zastupiteľstva 

 Prítomní: 43 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 
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T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  Áno 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 74 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

poveruje 

poslanca Jána Budaja zvolávaním zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy podľa § 12 ods. 

2 prvá veta zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 1A DODATOK Č. 12 ROKOVACIEHO PORIADKU 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  
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ideme na bod dnešného programu 1A, ktorým je Dodatok 

číslo 12 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o o zmene 

možnosti z voľby tajného hla ro hlasovania na verejné. 

To znamená, že v podstate, neviem, či teraz. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, poslanec predloží návrh? (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) ddd.  

Takže, poprosím, aby ste predložili návrh. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Čiže, ešte raz zopakujem. 

Ospravedlňujem sa, že takouto rýchlou a krátkou 

doplňujúcou časťou do rokovacie, do zmeny rokovania.  

Avšak, hovorím, všade inde je to normálne. Na druhej 

strane je pravda, že naozaj, súčasný rokovací poriadok to 

neumožňuje. Dá sa to, samozrejme, rýchlo a ľahko vyriešiť.  
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Čiže, ja vám prečítam. To je dodatok číslo dvanásť 

rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy.  

Uznesenie znie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dodatok číslo 

dvanásť Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy nasledovne: 

V článku deväť v odseku jedna sa za slovo hlasovaním 

dopĺňa text čiarka ak nerozhodne inak čiarka koniec citátu.  

Čiže, s účinnosťou od dnešného dňa 19. 12. 2018. 

Zmení sa teda to, že za normálnych okolností mestské 

zastupiteľstvo o členoch mestskej rady a predsedov komisií 

rozhoduje tajne, avšak je tam tá možnosť, ak nerozhodne 

inak.  

Čiže, ak sa nadpolovičná väčšina poslancov rozhodne 

inak, môže byť voľba verejná, nemusí byť tajná, čím sa 

ušetrí čas. Avšak samozrejme, pokiaľ nedôjde k zhode 

a neodsúhlasí sa to, tak to ide v tom štandardnom móde. 

Čiže, v tajnom. 

Takto predložený návrh dávam v písomnej forme.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, prepáčte. Diskusiu som úplne zabudol. 

Takže, otváram.  

Má niekto iný návrh? Otváram diskusiu. 

Okej. Ďakujem veľmi pekne. Tak to znamená, že dávam 

hlasovať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžete mi to zakričať, nepočujem vás. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón - nezrozumiteľné slová 

„Vetrákovi, aby oni“ - nezrozumiteľné slová) 

Aha, pánovi Vetrákovi, samozrejme. 

Takže, dávam  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja, ja len krátko doplním, že tú informáciu.  
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Je tam 19. 12., že účinnosť, lebo bežne má primátor 

desať dní ešte na podpis, tak aby ste vedeli, že pán 

primátor, podľa mojich informácií, to okamžite podpíše, aby 

to mohlo začať platiť, aby, aby nevznikali nejaké 

pochybnosti. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja už som to podpísal. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Nemohol som. Dobre.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

To len. 

Ďakujem pekne, no. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Ďakujem za trpezlivosť všetkým poslankyniam 

a poslancom. 

Dávam hlasovať o predloženom návrhu.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 79 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte nie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Jaj, pardon. Okej. 

Už to chcem mať za sebou. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Tak, keďže toto, keďže tento návrh uznesenia sme 

nedostali v písomnej podobe a bol vlastne len pred chvíľou 

predložený pánom poslancom, tak ho prečítam, aby sme vedeli 

o čom hlasujeme. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy schvaľuje dodatok číslo dvanásť 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky  Bratislavy nasledovne: 

V článku deväť v odseku jedna sa za slovom hlasovaním 

dopĺňa text: čiarka ak nerozhodne inak čiarka. 

A to s účinnosťou od 19. 12. 2018. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže konečne môžem dávať hlasovať o predloženom 

návrhu. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Takže, ďakujem pekne. 

Prítomných bolo štyridsaťtri poslancov. 

Z toho všetci boli za, proti bolo nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že dodatok číslo dvanásť Rokovacieho 

poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy bol prijatý. 
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(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Zmena rokovacieho poriadku-dodatok číslo 12 

 Prítomní: 43 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  Áno 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Dodatok č. 12 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

dodatok č. 12 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy nasledovne: 

v čl. 9 v odseku 1 sa za slovom „hlasovaním“ dopĺňa text  

„,ak nerozhodne inak,“, 

s účinnosťou od 19. 12. 2018. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 2 NÁVRH NA VOLBU ČLENOV MESTSKEJ RADY 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prejdeme tým pádom k bodu eee dva. 

Návrh na voľbu členov Mestskej rady hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 
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Druhým bodom dnešného programu. 

Á, pardon. Musím asi to, na to, aby sme mohli verejne 

hlasovať, ne, ne, nepotrebujeme to teraz podpísať?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak počkám.  

(poznámka: čaká sa na predloženie originálu prijatého 

uznesenia mestského zastupiteľstva – dodatku číslo 12 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy) 

Takže, podpísal som to. 

Chce nám niekto niečo povedať? Pán Kuruc. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Takže, slovo má pán Kuruc. 

Otváram diskusiu tým pádom. 

Magické slovo. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Aha, už. 

Vážený pán primátor,  
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ja by som chcel  v zmysle článku 9 odstavca 1 

rokovacieho poriadku požiadať, aby sme túto voľbu riešili 

aklamačne, čiže verejným hlasovaním. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Môžem dať rovno hlasovať o tom, alebo? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno? 

Takže o tomto procedurálnom návrhu  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

hl, prezen, hlasujeme hneď. Tak by som to povedal. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže zo štyridsaťdva poslancov 

bolo štyridsaťjedna za, proti bolo nula, zdržalo sa 

nula a nehlasoval jeden poslanec. 

Konštatujem, že tento procedurálny návrh bol prijatý. 
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(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Procedurálny návrh-verejné hlasovanie o členoch mestskej 
rady 

 Prítomní: 42 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  Áno 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 86 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na druhý bod dnešného programu. 

Pardon, to už je bod, áno, dva. Takže ideme už teraz 

dlhší čas pôjdeme podľa tohto, tejto Á štyrky čo tu mám. 

Druhým bodom dnešného programu je voľba desiatich 

členov mestskej rady hlavného mesta Bratislavy z radov 

poslancov mestského zastupiteľstva. 

Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán 

mestského zastupiteľstva.  

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy sa skladá 

zo sedemnátich starostov mestských častí hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy, z námestníkov primátora 

a z desiatich poslancov. 

Na základe rokovaní so zástupcami zvolených poslancov 

mestského zastupiteľstva vám predkladám návrh na voľbu 

desiatich členov mestskej rady hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy. 

Ide o nasledujúcich kandidátov na členov mestskej 

rady z radov poslancov mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Katarína Augustinič, 

Ján Budaj, 

Ján Karman, 

Peter Lenč, 

Tomáš Palkovič, 

Jana Poláčiková, 

Soňa Svoreňová, 

Rastislav Tešovič, 

Martin Vlačiky, 

a Zdenka Zaťovičová. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

má niekto pripomienky, výhrady, doplňujúce návrhy, 

alebo otázky na navrhnutých kandidátov na členov mestskej 

rady?  

Otváram diskusiu. 

Okej. 

Ak nikto nie je prihlásený do. 

Já, pardon. 

Nevšimol som si. 

Dávam, pán Vetrák. 

Dávam slovo pán. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Dneska sa to bude trocha mýliť, lebo sa aj hlásime, 

aj, aj čítam. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, áno. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Pán primátor, 

tým, že sme zmenili tú voľbu z tajnej na verejnú, tak 

vás chcem požiadať, aby ste si ako predkladateľ 

autoremedúrou zobrali teda tento môj návrh ako bude znieť 

uznesenie, lebo nemôže znieť tak, ako to bolo napísané, 

lebo to bolo pripravené na,  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

na verejnú voľbu.. 
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čiže, chcem vás požiadať, aby ste, aby to uznesenie 

znelo tak, že mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 

Slovenskej republiky volí za členov mestskej rady hlavného 

mesta Slovenskej republiky  Bratislavy a potom tie mená ja 

ešte budem čítať. 

Ale aby to predvetie znelo takto, lebo už sme to 

zmenili teraz na tú voľbu na, na verejnú a to pôvodné 

uznesenie by tak nemohlo zostať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Beriem na vedomie. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Teda, musíte si to zobrať autoremedúrou. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Osvojujem si to. Aha, pardon. Osvojujem si to. 

(poznámka: počuť slová „každý musíte súhlasiť na 

mikrofón, že súhlasí“) 
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A každý z členov mnou navrhovaných poslancov by mal 

povedať na mikrofón súhlasím.  

Takže, pani Augustinič. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslankyňa MsZ: 

Áno, súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Ján Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Ján Karman. 

Ing. Ján   K a r m a n ,  poslanec MsZ: 

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Peter Lenč. 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Peter Palko, eee Tomáš Palkovič. 

Mgr. Tomáš   P a l k o v i č ,  poslanec MsZ: 

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Jana Poláčiková. 

PhDr. Jana   P o l á č i k o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Soňa Svoreňová. 

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

Súhlasím. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 92 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Rastislav Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Martin Vlačiky. 

Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Zdenka Zaťovičová. 

Mgr. Zdenka   Z a ť o v i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz, myslím, že môžem otvoriť diskusiu. Že? 
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Takže, ak má niekto pripomienky, výhrady, alebo 

doplňujúce návrhy, alebo otázky na navrhnutých kandidátov 

na členov mestskej rady, otváram diskusiu. 

Aha, to už som poplietol trochu.  

Dobre. Ideme ďalej. 

Takže, vypočuli sme si súhlasné stanoviská 

navrhnutých kandidátov na členov mestskej rady s ich 

kandidatúrou.  

Prosím, to je volebná komisia.  

Aha, pardon. To je zase nič, to už neplatí.  

Prepáčte, ja tu mám. 

Vrava. 

Áno. 

Prosím návrhovú komisiu, aby sa k tomu vyjadrila.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Takže, ideme schvaľovať uznesenie v tomto znení už aj 

v tom znení, ktoré bolo prijaté autoremedúrou pánom prim 

primátorom. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy volí za členov mestskej rady hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy poslancov mestského 

zastupiteľstva 

Jana Poláčiková, 

Rastislav Tešovič, 

Martin Vlačiky, 

Tomáš Palkovič, 

Zdenka Zaťovičová, 

Ján Karman, 

Katarína Augustinič, 

Soňa Svoreňová, 

Peter Lenč 

a Ján Budaj. 

Môžeme dať. Môžete dať hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno?  

Ďakujem veľmi pekne. 
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Dávam hlasovať o predloženej zložení komis, mestskej 

rady. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, z prítomných poslancov 

Boli všetci za. Štyridsaťtri, proti bolo nula, 

zdržalo sa nula a nehlasovalo nula poslancov. 

Gratulujeme, gratulujem k zvoleniu za členov mestskej 

rady. 

Už ideme na bod číslo tri, nie?  

Takže, ďakujem veľmi pekne. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Návrh na voľbu členov mestskej rady hl. mesta SR Bratislavy 

Prítomní: 43 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  Áno 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 
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J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na voľbu členov Mestskej rady hlavného mesta SR 

Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 97 

volí 

za členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 

poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

1. Katarína Augustinič 

2. Ján Budaj 

3. Ján Karman 

4. Peter Lenč 

5. Tomáš Palkovič 

6. Jana Poláčiková 

7. Soňa Svoreňová 

8. Rastislav Tešovič 

9. Martin Vlačiky 

10. a Zdenka Zaťovičová 

koniec poznámky) 
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BOD 3 NÁVRH NA ZRIADENIE KOMISIÍ MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo tri. Návrh na zriadenie komisií 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy. 

Počkajte. Si to.  

Čo to?  

Nie, podľa paragrafu 15 zákona Slovenskej národnej 

rady číslo 369 z roku 1990 Zbierky o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov sú komisie stále alebo dočasné 

poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského 

zastupiteľstva. Sú zložené z poslancov a z ďalších osôb 

neposlancov, zvolených mestským zastupiteľstvom. 

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské 

zastupiteľstvo. 

Na základe rokovaní so zástupcami zvolených poslavcov 

vám predkladám návrh na zriadenie desiatich komisií 

mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy v nasledovnom poradí: 
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Prvá komisia, mandátová,  

druhá komisia, finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta,  

po tretie, komisia územného, strategického 

plánovania, životného prostredia, výstavby, 

štyri, komisia dopravy a informačných systémov, 

piata, komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport, 

šiesta, komisia kultúry, ochrany historických 

pamiatok a mediálna komisia, 

siedma, komisia sociálnych vecí, zdravotníctva 

a rozvoja bývania, 

ôsma, komisia pre ochranu verejného poriadku, 

deväť, komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú 

spoluprácu, 

desať, komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. 

Má niekto pripomienky alebo iné návrhy na zriadenie 

komisií mestského zastupiteľstva? 

Otváram diskusiu. 
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Áno, pán Kuruc. 

Nech sa páči. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem ti, pán primátor, za slovo. 

Opäť by som chcel ako v predchádzajúcom bode dať 

procedurálny návrh, aby sme v zmysle paragrafu článku 9 

odstavca 1 rokovacieho poriadku aj o predsedoch komisie 

hlasovali verejňou voľbou, teda aklamačným. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

O predsedoch, o predsedoch len. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie. Teraz iba zriaďujeme komisie.  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

No, ale potom teda.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Potom. 
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JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Keď už ich zriaďujeme, aby 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Keď už (poznámka: zasmiatie a nezrozumiteľné slovo) 

Tak rovno môžeme hlasovať o tomto procedurálnom 

návrhu, o tom, aby sme urobili to isté čo predtým, to 

znamená, aby sme o v tom ďalšom bode o predsedoch komisií 

dali hlasovať verejnou voľbou. 

Takže, prosím vás, prezentujte sa a hlasujme o návrhu 

pána poslanca Kuruca. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť slová „tu musím čo povedať? Nemám to 

tu ošifrované.“ 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, procedurálny návrh pána poslanca Kuruca bol 

prijatý. 

Bolo prítomných štyridsať, 
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hlasovalo za to štyridsať, nikto sa nezdržal, nikto 

ani nebol proti. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Procedurálny návrh – návrh na verejnú voľbu predsedov 
komisií 

 Prítomní: 40 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  Áno 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
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Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník   
 
koniec poznámky)  

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tým pádom môžem ísť ďalej asi, že?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže ideme zriadiť komisie. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tým pádom vraciame sa k tomu bodá číslo tri, kde ja 

som prečítal návrh toho bodu a komisie a teraz vraciam sa 

späť a otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Otváram diskusiu. 

Ak sa nikto nehlási do diskusie, dávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Takže budeme schvaľovať uznesenie v tomto znení: 
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zriaďuje komisie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, a to: 

a potom je zoznam desiatich komisií, tak ako boli 

navrhnuté. Nebudem to čítať.  

Prosím, môžeme hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Z prítomných tridsaťosem poslancov 

za bolo tridsaťosem, proti bolo nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zriadilo desať 

komisií mestského zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 
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(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Návrh na zriadenie komisií MsZ 

 Prítomní: 38 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  Áno 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník   
 
koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

zriaďuje 

komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, a to: 
 
1. komisiu mandátovú 

2. komisiu finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s 

majetkom mesta 

3. komisiu územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby 

4. komisiu dopravy a informačných systémov 

5. komisiu pre školstvo, vzdelávanie a šport 

6. komisiu kultúry, ochrany historických pamiatok a 

mediálnu komisiu 

7. komisiu sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 

bývania 

8. komisiu pre ochranu verejného poriadku 

9. komisiu pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 
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10. komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 4 NÁVRH NA VOLBU PREDSEDOV KOMISIÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, 

Pristúpime k ďalšiemu bodu, teda číslo štyri, a to 

bude k voľbe predsedov komisií mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle 

článku 9 odseku 1 rokovacieho poriadku mestského 

zastupiteľstva.  

Menovitý návrh kandidátov na predsedov jednotlivých 

komisií mestského zastupiteľstva mam máte uvedený priamo 

v materiáli a a to  nasledovne. 

Ale ešte pred tým potrebujeme, nie, nie som si istý, 

že tam je predseda mandátovej komisie určený.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Dobre. 

Takže, na ďalšom zastupiteľstve vyriešime toto, ale 

poďme riešiť. 

Za predsedu komisie finančnej stratégie a pre správu, 

podnikanie s majetkom mesta je navrhnutý pán poslanec 

Rastislav Tešovič. 

Za predsedu komisie územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby je navrhnutý 

pán poslanec Martin Vlačiky. 

Za predsedu komisie dopravy, informačných systémov je 

navrhnutý pán poslanec Uhler. 

Za predsedu komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport 

je navrhnutý pán pre poslanec Vladimír Dolinay. 

Za predse eee predsedu komisie kultúry, ochrany 

historických pamiatok a mediálnej komisie je navrhnutý pán 

poslanec Matej Vagač. 

Za predsedu komisie sociálnych vecí, zdravotníctva 

a rozvoja bývania je navrhnutý pán poslanec Jakub Vallo. 

Za predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku je 

navrhnutý pán poslanec Ľuboš Krajčír. 
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Za predsedníčku komisie pre ce cestovný ruch 

a medzinárodnú spoluprácu je navrhnutá pani poslankyňa Soňa 

Svoreňová. 

Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov je navrhnutý pán 

poslanec Milan Vetrák. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

má niekto pripomienky, výhrady, doplňujúce návrhy, 

alebo otázky na navrhnutých kandidátov za predsedov komisií 

mestského zastupiteľstva? 

Otváram diskusiu. 

Pán Vetrák. Pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Pán primátor,  

znova keďže sme zmenili tú tajnú voľbu na verejnú 

voľbu, tak bude treba to predvetie toho uznesenia zmeniť, 

tak vás chcem požiadať, aby ste si to zobrali 

autoremedúrou, aby ste si to osvojili. 

Malo by to znieť tak, že mestské zastupiteľstvo 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy volí za 
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predsedov komisií mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy a tak ďalej.  

Toto predvetie treba zmeniť. Tak vás poprosím, aby 

ste to zobrali 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

autoremedúrou. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Osvojujem si to znenie. 

Ak nie je nikto, neni nikto prihlásený do diskusie, 

žiadam navrhnutých kandidátov, aby vyjadrili svoj súhlas 

s kandidatúrou. 

Eee. Prepáčte. Pozriem kde som. 

(poznámka: predsedajúci prezerá svoje dokumenty) 
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Pán poslanec, pán poslanec Rastislav Tešovič. Prosím, 

vyjadrite sa. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Martin Vlačiky. 

Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Jozef Uhler. 

JUDr. Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vladimír Dolinay. 
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Mgr. Vladimír   D o l i n a y ,  poslanec MsZ: 

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Matej Vagač. 

Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Jakub Vallo. 

MUDr. Jakub   V a l l o ,    poslanec MsZ: 

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Ľuboš Krajčír. 

PhDr. Ľuboš   K r a j č í r ,  poslanec MsZ: 

Súhlasím. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Soňa Svoreňová. 

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

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Milan Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Vypočuli sme si súhlasné stanoviská navrhnutých 

kandidátov na predsedov komisií mestského zastupiteľstva 

s ich kandidatúrou. 

V zmysle článku 10 odstavec 1 rokovacieho poriadku 

mestského zastupiteľstva voľby, okej, tak toto neplatí. 

Sorry. 
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Takže, teraz ideme dať asi, ideme dať hlasovať 

priamo. 

Dobre. Ospravedlňujem sa.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Dobre. 

Ďa ďakujem za slovo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, ďakujem.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

To som, si mi to z hlavy vytrhli.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja, ja to, takto. Ja to pre istotu prečítam, lebo aby 

nedošlo k nejakému nedorozumeniu koho ideme zvoliť. 

Takže, mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 

republiky Bratislavy volí za predsedov komisií mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy  
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Rastislava Tešoviča, komisia finančnej stratégie 

a pre správu a podnikanie s majetkom mesta. 

Martina Vlačiky, komisia územného a strategického 

plánovania a životného prostredia a výstavby. 

Jozefa Uhlera, komisia dopravy a informačných 

systémov. 

Vladimíra Dolinaya, komisia pre školstvo, vzdelávanie 

a šport. 

Mateja Vagača, komisia kultúry, ochrany historických 

pamiatok a mediálna komisia. 

Jakuba Valla, komisia sociálnych vecí, zdravotníctva 

a rozvoja bývania. 

Ľuboša Krajčíra, komisia pre ochranu verejného 

poriadku. 

Soňu Svoreňovú, komisia pre cestovný ruch 

a medzinárodnú spoluprácu. 

A Milana Vetráka, komisia na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Môžte dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Zabo za bolo zo štyridsaťdva poslancov štyridsaťjedna 

poslancov, proti bolo nula, zdržalo sa jedna, nehlasoval 

jeden poslanec.  

Konštatujem, že, že v hlasovaní boli zvolení 

navrhnutí predsedovia komisií mestského zastupiteľstva. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Návrh na voľbu predsedov komisií MsZ 

 Prítomní: 42 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  Áno 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman NEHLASOVAL 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na voľbu predsedov komisií Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

volí 
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za predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Rastislav Tešovič - komisia finančnej stratégie 

a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

Martin Vlačiky - komisia územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby 

Jozef Uhler - komisia dopravy a informačných systémov 

Vladimír Dolinay - komisia pre školstvo, vzdelávanie 

a šport 

Matej Vagač - komisia kultúry, ochrany historických 

pamiatok a mediálna komisia 

Jakub Vallo - komisia sociálnych vecí, zdravotníctva 

a rozvoja bývania 

Ľuboš Krajčír - komisia pre ochranu verejného poriadku 

Soňa Svoreňová - komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú 

spoluprácu 

Milan Vetrák - komisia na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

koniec poznámky) 
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BOD 5 NÁVRH NA VOLBU ČLENOV KOMISIÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Na dnešnom zasadnutí boli zriadené komisie mestského 

zastupiteľstva a zvolili ste ich predsedov, je však 

potrebné zvoliť aj členov komisií mestského zastupiteľstva. 

Na základe rokovaní so zástupcami zvolených poslancov 

vám predkladám návrh na voľbu členov jednotlivých komisií 

mestského zastupiteľstva z radov poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

Navrhnuté zloženie jednotlivých komisií mestského 

zastupiteľstva je nasledovné: 

Do mandátovej komisie sú navrhnutí títo poslanci: 

Peter Cmorej 

Monika Debnárová 

Ľubomír Kraj Krajčír. 

Do komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta sú navrhnutí títo poslanci: 

Monika Debnárová 

Juraj Káčer  

Jozef Krúpa  
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Gábor Grendel  

Martin Chren  

Branislav Záhradník  

Ján Budaj 

Ján Buocik  

Roman Lamoš  

Adam Berka  

Jana Poláčiková. 

Do komisie územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby sú navrhnutí títo poslanci: 

Jakub Mrva  

Adam Berka  

Roman Lamoš  

Matej Vagač  

Jana Poláčiková  

Tatiana Kratochvílová  

Gabriela Ferenčáková  

Zuzana Aufrichtová  

Radovan Jenčík  

Elena Pätoprstá 

Peter Pilinský. 

Do komisie dopravy a informačných systémov sú 

navrhnutí títo poslanci: 

Peter Strapák  

Tomáš Palkovič  
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Monika Debnárová  

Martin Vlačiky  

Rastislav Tešovič  

Tatiana Kratochvílová  

Alžbeta Ožvaldová  

Jozef Krúpa  

Ľuboš Krajčír  

Katarína Augustinič 

Ján Buocik  

Igor Polakovič. 

Do komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport sú 

navrhnutí títo poslanci: 

Lenka Antalová Plavúchová  

Roman Lamoš  

Jakub Vallo  

Jana Poláčiková  

Zdenka Zaťovičová  

Juraj Káčer  

Rastislav Kunst  

Ján Hrčka  

Peter Lenč  

Peter Hož Hošchochner, pardon ospravedlňujem sa,  

Peter Pilinský. 

Do komisie kultúry, ochrany historických pamiatok 

a mediálnej komisii sú navrhnutí títo poslanci: 
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Michal Brat  

Adam Berka  

Lucia Štasselová 

Igor Polakovič  

Milan Vetrák. 

Do komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 

bývania sú navrhnutí títo poslanci: 

Lucia Štasselová 

Jana Poláčiková  

Zdenka Zaťovičová  

Dana Čahojová. 

Do komisie pre ochranu verejného poriadku sú 

navrhnutí títo poslanci: 

Ján Hrčka  

Dana Čahojová 

Branislav Záhradník  

Igor Polakovič. 

Do komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú 

spoluprácu sú navrhnutu navrhnutí títo poslanci: 

Monika Debnárová  

Michal Brat 

Adam Berka  

Tomáš Korček  

Martin Kuruc  

a Matej Vagač. 
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Do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov sú navrhnutí poslanci: 

Peter Strapák  

Lucia Štasselová 

Ľubomír Krajčír  

Ján Karman  

Zuzana Aufrichtová  

Gábor Grendel  

Martin Kuruc  

a Peter Hošhochner. Pardon. 

Má niekto iný návrh?  

Otváram diskusiu. 

A pani poslankyňa Čahojová. Pani starostka.  

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážený pán primátor,  

ja by som vás poprosila ako predkladateľa, že by ste 

si opravili, alebo osvojili, pardon, pán poslanec Lenč bol 

navrhovaný do komisie dopravy a informačných systémov 

a nejakým administratívnym nedopatrením, napriek teda 

politickej zhode o jeho zaradení do tejto komisie, sa 

neocitol v tomto návrhu.  
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Čiže, by som vás veľmi pekne poprosila, že by ste si 

osvojili autoremedúrou jeho umiestnenie, uplatnenie 

v komisii dopravy a informačných systémov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Osvojujem si tento návrh a pán Lenč bude zaradený do 

komisie dopravy a informačných systémov. 

Ak sa nikto nehlási do diskusie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pardon. 

Je to v poriadku, hej?  

Ak sa nikto nehlási do diskusie, dávam slovo 

návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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No. Nebudem to celé čítať, (poznámka: so smiechom)  

akurát teda len upozorním na to, že pán Lenč bol doplnený 

do komisie dopravy a informačných systémov. To je rozdiel 

oproti tomu, čo sme dostali v tých materiáloch, ktoré nám 

boli distribuované.  

A že teda je aj bod bé (B) uznesenia, ktoré sa týka 

teda ďalších členov komisie z radov občanov neposlancov.  

Ale nebudem to uznesenie čítať, ten návrh máme ho 

všetci pred sebou. 

Poprosím, môžme dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, z prítomných štyridsaťdva poslancov 

bolo za štyridsaťdva, proti bolo nula, zdržalo sa 

nula, nehlasovala nula po poslancov. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo členov 

komisií mestského zastupiteľstva. 
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(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Návrh na voľbu členov komisií MsZ 

 Prítomní: 42 Áno 42 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  Áno 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

A volí 

za členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
 

1. komisia mandátová: 

1.1 Monika Debnárová 

1.2 Ľuboš Krajčír 

1.3 Peter Cmorej 

 

2. komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta: 

2.1 Monika Debnárová 

2.2 Roman Lamoš 

2.3 Adam Berka 

2.4 Jana Poláčiková 

2.5 Juraj Káčer 

2.6 Jozef Krúpa 

2.7 Gábor Grendel 

2.8 Martin Chren 

2.9 Branislav Záhradník 

2.10 Ján Budaj 

2.11  Ján Buocik 
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3. komisia územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby: 

3.1 Jakub Mrva 

3.2 Adam Berka 

3.3 Roman Lamoš 

3.4 Matej Vagač 

3.5 Jana Poláčiková 

3.6 Tatiana Kratochvílová 

3.7 Gabriela Ferenčáková 

3.8 Zuzana Aufrichtová 

3.9 Radovan Jenčík 

3.10 Peter Lenč 

3.11 Elena Pätoprstá 

3.12 Peter Pilinský 

 

4. komisia dopravy a informačných systémov: 

4.1 Peter Strapák 

4.2 Igor Polakovič 

4.3 Tomáš Palkovič 

4.4 Monika Debnárová 

4.5 Martin Vlačiky 

4.6 Rastislav Tešovič 

4.7 Tatiana Kratochvílová 

4.8 Alžbeta Ožvaldová 

4.9 Jozef Krúpa 

4.10 Ľuboš Krajčír 

4.11 Katarína Augustinič 

4.12 Ján Buocik 

4.13 Peter Lenč 

 

5. komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport: 

5.1 Lenka Antalová Plavuchová 

5.2 Roman Lamoš 
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5.3 Jakub Vallo 

5.4 Jana Poláčiková 

5.5 Zdenka Zaťovičová 

5.6 Juraj Káčer 

5.7 Rastislav Kunst 

5.8 Ján Hrčka 

5.9 Peter Lenč 

5.10 Peter Hochschorner 

5.11 Peter Pilinský 

6. komisia kultúry, opravy historických pamiatok a 

mediálna komisia: 

6.1 Igor Polakovič 

6.2 Michal Brat 

6.3 Adam Berka 

6.4 Lucia Štasselová 

6.5 Milan Vetrák 

 

7. komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 

bývania: 

7.1 Lucia Štasselová 

7.2 Jana Poláčiková 

7.3 Zdenka Zaťovičová 

7.4 Dana Čahojová 

 

8. komisia pre ochranu verejného poriadku: 

8.1 Igor Polakovič 

8.2 Ján Hrčka 

8.3 Dana Čahojová 

8.4 Branislav Záhradník 

 

9. komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu: 

9.1 Monika Debnárová 

9.2 Michal Brat 
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9.3 Adam Berka 

9.4 Matej Vagač 

9.5 Tomáš Korček 

9.6 Martin Kuruc 

 

10. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov: 

10.1 Peter Strapák 

10.2 Lucia Štasselová 

10.3 Ľuboš Krajčír 

10.4 Ján Karman 

10.5 Zuzana Aufrichtová 

10.6 Gábor Grendel 

10.7 Martin Kuruc 

10.8 Peter Hochschorner 

 

B. ukladá 

predsedom komisií Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy predložiť na zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrhy na voľbu 

ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy z radov občanov – neposlancov.  

T: najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy 

koniec poznámky) 
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BOD 6 NÁVRH  PORIADKU ODMEŇOVANIA 
POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A 
ČLENOV KOMISIÍ MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA, KTORÍ NIE SÚ 
POSLANCAMI 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

Vzhľadom k tomu, že v komisiách mestského 

zastupiteľstva môžu pracovať okrem poslancov mestského 

zastupiteľstva ďalšie osoby, navrhujem, aby mestské 

zastupiteľstvo uložilo predsedom komisií mestského 

zastupiteľstva 

po prvé, pripraviť na najbližšie riadne zasadnutie 

mestského zastupiteľstva návrhy na voľbu ďalších členov 

z radov občanov neposlancov, 

po druhé, predložiť návrhy náplní činností 

jednotlivých komisií mestskému zastupiteľstvu na 

schválenie.  

Má niekto iný návrh?  

Asi. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Pán, pán primátor,  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, pardon. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Vlastne, toto je ten bod bé (B) toho uznesenia, ktoré 

sme ako schválili už pred chvíľou, že majú tí predsedovia 

komisií úlohu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Takže, vlastne áno, 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže nemusíme. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Nemusíme o tom už hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, výborne. 

Ďakujem. 

Takže to, o to, o tomto návrhu musíme dať hlasovať? 

Alebo nie?  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

(poznámka: mimo mikrofón počuť slová „No, my sme to 

už schválili“). 

My sme to schválili v tom bode Bé (B) toho 

predchádzajúceho (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej, výborne. 

Ďakujem veľmi pekne za upozornenie.  
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BOD 6 NÁVRH  PORIADKU ODMEŇOVANIA 
POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A 
ČLENOV KOMISIÍ MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA, KTORÍ NIE SÚ 
POSLANCAMI 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod dva, bé dva? 

(poznámka: počuť slová „bod číslo šesť“) 

Bod číslo šesť. 

Pardon, ja si to tu nalistujem. 

Okej, skvele.  

Teraz pristúpime k prerokovaniu bodu číslo šesť 

návrhu poriadku odmeňovania poslancov mestského 

zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, 

ktorí nie sú poslancami. 

Úvodné slovo k predn k predmetnému materiálu 

prednesie pani poslankyňa Lenka Antalová Plavúchová. 

Nech sa páči, pani poslankyňa. 
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Mgr. Lenka   A n t a l o v á    P l a v ú c h o v á , 

poslankyňa MsZ: 

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona 

číslo 369 lomene 1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov od 1. apríla 2018 je nevyhnutné 

zosúladiť odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva.  

A nakoľko súčasné platné pravidlá odmeňovania nie sú 

v súlade s touto  novelou, z tohto dôvodu predkladám návrh 

na schválenie Poriadku odmeňovania poslancov mestského 

zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, 

ktorí nie sú poslancami.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyni. 

Má niekto zas pripomienky k prenet k predmetnému 

materiálu? 

Otváram diskusiu. 

Áno, pán Cmorej? Pán poslanec Cmorej. 

Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

Eee, ja len taký detail.  
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My sme sa na stretnutí teda rozprávali o tom, že vt 

v tej prílohe sa osemdesiat navýši na deväťdesiat, ale sme 

sa nerozprávali o tom, že tie ďalšie percentá klesnú 

z desať na päť, lebo teraz ste vytvorili viacmenej to isté, 

že, že nebudeme mať teda všetci rovnako, ale teda na 

organizačnom budú mať problém, že niekto má deväťdesiatpäť, 

niekto má sto, niekto má, má neviem koľko.  

Takže, v podstate ste, ste ten problém neodstránili.  

Tak ak by ste si to autoremedúrou prípadne vedeli 

osvojiť, že tie, tých päť percent by sa zvýšilo naspäť na 

desať, tak by sa docielil ten účel, ktorý sme prezentovali.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

To znamená, že asi, asi ja s tým, ja si to rád 

osvojím. Akurát, že musíme asi hlasovať o tom?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Stačí, keď si to osvojím, hej? 

Takže, áno, osvojujem si tento, túto zmenu. Tam, asi, 

asi to bolo nedorozumenie. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 137 

Aj, ty, ty si to musíš osvojiť ako predkladateľka, 

prepáč. Okej. 

Takže o odovzdávam slovo. 

Áno, pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Pán primátor, 

ja som sa ešte prihlásil faktickou poznámkou, lebo 

toto je zmena oproti tomu, čo bolo predložené.  

Tak ak by ste mohli ešte raz povedať, že vlastne, vy 

sám, že v čom spočíva tá zmena, ktorú ste zobrali 

autoremedúrou.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Teda, pardon. 

Predkladateľ, nie pán primátor. Áno. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ty by si to mala, Lenka, povedať. 

Mgr. Lenka   A n t a l o v á    P l a v ú c h o v á , 

poslankyňa MsZ: 

Ale teraz neviem čo? Prečítať? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tam boli tie percentá. 

Mgr. Lenka   A n t a l o v á    P l a v ú c h o v á , 

poslankyňa MsZ: 

Áno, že sa tie dvakrát po päť percent zmení na jedno, 

na desať percent. V tom návrhu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Mgr. Lenka   A n t a l o v á    P l a v ú c h o v á , 

poslankyňa MsZ: 

Ja sa ospravedlňujem, ja tu mám tiež ten pôvodný 

materiál. 

Že sa v časti odmeny poslancov, člen rady, predseda 

rady, komisie a poslanec, člen komisie, dvakrát päť percent 

zmení na desať percent. Odmeny na navýšenie. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Takto to bolo pán (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Toto je ono. Presne. Ja si to takto pamätám, aj keď, 

nebol som si v tom istý.  

Dobre. Ak dovolíte, predkladateľka si to osvojila.  

Pokračujeme ďalej. 

To znamená, že otváram, myslím, že teraz môžem 

otvoriť diskusiu.  

Nie, práveže už. Áno. Pokračujeme ďalej. Diskusia 

bola otvorená. 
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Keď nemá nikto iný a nikto sa nehlási, tak dávam 

slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Takže, keďže došlo k osvojeniu si tohto pozmeňujúceho 

návrhu predkladateľkou, je to, je to  v tej časti E odmeny 

poslancom mestského zastupiteľstva, tak nebudem čítať celé 

uznesenie, ale mestské zastupiteľstvo bude schvaľovať to, 

to uznesenie v znení s prijatou autoremedúrou, ako sme ho 

dostali distribuované pred začatím rokovania tohto 

zastupiteľstva. 

Prosím, môžte dať hlasovať o tom. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem pekne. 

Dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Ďakujem pekne. 

Prítomní boli štyridsiati dvaja poslanci. 

Z toho všetci boli za, proti bol nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo schválilo 

Poriadok odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva 

a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú 

poslancami. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Poriadok odmeňovania poslancov MsZ a členov komisií 
neposlancov 

 Prítomní: 42 Áno 42 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  Áno 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh Poriadku odmeňovania poslancov mestského 

zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, 

ktorí nie sú poslancami 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. zrušuje 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 14/1995 zo dňa 26. 01. 1995 o pravidlách 

odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prijatých 

uzneseniami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
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Bratislavy č. 290/1996 zo dňa 25. 04. 1996, 354/1996 zo dňa 

27. 06. 1996, 434/1996 zo dňa 19. 12. 1996, 547/1997 zo dňa 

29. 05. 1997, 781/1998 zo dňa 28. 05. 1998, 344/2000 zo dňa 

29. 06. 2000, 425/2004 zo dňa 24. 06. 2004 a bod 2 v časti 

B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 642/2009 zo dňa 05. 03. 2009 dňom prijatia 

uznesenia. 
B. schvaľuje 

Poriadok odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a 

členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú 

poslancami, dňom prijatia uznesenia 

a v časti bodov A, C a E prílohy tohto uznesenia dňom 

prijatia uznesenia  

a v časti bodov B, D prílohy tohto uznesenia s účinnosťou 

od 01. 02. 2019. 

koniec poznámky) 

 

(poznámka: príloha k uzneseniu je priložená 

ku originálu uznesenia) 
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BOD 7 NÁVRH NA URČENIE PLATU PRIMÁTORA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej? 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

eee, keďže pristupujeme k prerokovaniu bodu programu 

číslo sedem pod názvom Návrh na určenie platu primátorovi 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý vám 

bol elektronicky doručený v náhradnom termíne, odovzdávam 

vedenie mestského zastupiteľstva prvej námestníčke Tatiane 

Kratochvílovej. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, jedným z bodov 

rokovania dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva je 

Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 
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Materiál vám bol elektronicky zaslaný v náhradnom 

termíne aj s návrhom uznesenia.  

Platové pomery starostov obcí a primátorov miest sú 

ustanovené v zákone číslo 253 lomeno 1994 Zbierky zákonov 

o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

V súlade s týmto zákonom predkladám materiál na 

určenie platu primátorovi hlavného mesta inžinierovi 

architektovi Matúšovi Vallovi s účinnosťou od 7. decembra 

2018 v sume päťtisíc tristošestnásť euro mesačne, čo 

predstavuje zvýšenie základného platu o štyridsať percent.  

Takže, vlastne, teraz by som mala. 

Má niekto pripomienky k predmetnému materiálu?  

Nech sa páči, otváram diskusiu. 

Čiže, asi ešte počkáme. Nikto sa neprihlásil.  

Ak neni nikto prihlásený do diskusie.  

Áno, tak odovzdávam slovo predsedovi návrhovej 

komisie pánovi Vetrákovi. 

Nech sa páči. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 146 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Prečítam to celé, nie je to také dlhé uznesenie. 

Čiže, mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy určuje inžinierovi 

architekto architektovi Matúšovi Vallovi, primátorovi 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa zákona 

číslo dva päť tri lomeno jedna deväť deväť štyri Zbierky 

zákonov o právnom postavení a platových pomerov starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

mesačný plat v sume päťtisíc tristošestnásť eur mesačne 

s účinnosťou od 7. decembra 2018. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Musím odhlásiť, áno. 

Áno? Dobre. 

Tak. Ďakujem veľmi pekne ďakujem. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte o predloženom 

návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Mal niekto nejakú pripomienku? Nie? Dobre. 

Takže, z prítomných štyridsaťtri poslancov 

bolo za štyridsaťdva, proti nula, zdržal sa jeden a 

nehlasoval nula. 

Čiže, vážené poslankyne, vážení poslanci, 

konštatujem, že mestské zastupiteľstvo schválilo plat 

primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 

podľa predloženého návrhu. 

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. 

A súčasne odovzdávam slovo pánovi primátorovi 

Matúšovi Vallovi. 
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(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Návrh na určenie platu primátora hl. m. SR Bratislavy 

 Prítomní: 43 Áno 42 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  Áno 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj Áno G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

určuje 

Ing. arch. Matúšovi Vallovi, primátorovi hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, podľa zákona 

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov, mesačný plat  

v sume 5 316,00 Eur mesačne 

s účinnosťou od 7. decembra 2018. 

koniec poznámky) 
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BOD 8 NÁVRH NA POSKYTNUTIE NÁHRADY PLATU 
ZA NEVYČERPANÚ DOVOLENKU PRIMÁTOROVI 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokračujeme bodom číslo osem.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

teraz pristúpime k prerokovaniu bodu číslo osem Návrh 

na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 

primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Predmetný materiál vám bol doručený v náhradnom 

termíne.  

V súvislosti s ukončením funkčného obdobia bývalého 

primátora Bratislavy pána doktora Iva Nesrovnala predkladám 

Návrh na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 

za rok 2018 podľa zákona číslo 253/1994 Zbierky zákonov 

o oprávnenom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov v počte 

šestnásť a pol dňa vo vyúčtovaní za mesiac december 2018. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

má niekto z vás pripomienky k predmetnému materiálu?  
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Otváram diskusiu. 

Beriem to tak, že nikto nie je prihlásený do 

diskusie. 

Odovzdávam slovo, slovo predsedovi návrhovej komisie. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Takže, budeme schvaľovať uznesenie v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy súhlasí s poskytnutím náhrady platu 

za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 JUDr. Ivovi 

Nesrovnalovi, prim, primátorovi hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy podľa zákona číslo dva päť tri lomeno 

jedna deväť deväť štyri Zbierky zákonov o právnom postavení 

a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov v počte šestnásť a pol dňa vo 

vyúčtovaní za mesiac december 2018.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Z prítomných štyridsaťdva poslancov 

bolo tridsať za, proti bolo jeden, zdržalo sa deväť 

poslancov, nehlasovali dvaja poslanci. 

Konštatujem, že predmetné, predmet, predmetné 

uznesenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom. 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 
primátorovi hl. m. SR Bratislavy 

 Prítomní: 42 Áno 30 Nie: 1 Zdržal sa: 9 Nehlasovali: 2 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj NIE G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ZDRŽAL SA J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ZDRŽAL SA J. Karman ZDRŽAL SA 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ZDRŽAL SA 

P. Lenč ZDRŽAL SA P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník NEHLASOVAL   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 

primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

súhlasí 

s poskytnutím náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 

2018 JUDr. Ivovi Nesrovnalovi, primátorovi hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, podľa zákona 

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
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predpisov v počte 16,5 dňa vo vyúčtovaní za mesiac december 

2018. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 9 NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU HLAVNÉHO 
MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY ZA ROK 2017 A HODNOTIACA 
SPRÁVA ZA ROK 2017 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

teraz pristúpime k prerokovaniu bodu číslo deväť 

Návrhu záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za rok 2017 a hodnotiacej správy za rok 2017. 

Úvodné slovo poprosím inžiniera Radoslava Kasandra, 

riaditeľa sekcie financií. 

Nech sa páči, pán riaditeľ. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Dobrý deň. 

Ďakujem. 
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Takže, návrh záverečného účtu hlavného mesta za rok 

2017 a hodnotiaca správa za tento rok sa predkladá na 

rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s paragrafom 

šestnásť zákona číslo päť osem tri dvetisícštyri Zbierky 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení, doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument 

o výsledkoch rozpočtového hospodárenia hlavného mesta, 

obsahuje údaje z bankového a účtovného výkazníctva hlavného 

mesta vrátane mestských rozpočtových organizácií, 

príspevkových organizácií a finančného usporiadania vzťahov 

mesta a mestských organizácií a mestom založených 

spoločností, ktorým boli poskytnuté prostriedky rozpočtu. 

V rámci základného zhodnotenia výsledkov rozpočtového 

hospodárenia za rok 2017 je možné konštatovať ako najlepšie 

hospodárenie za posledné roky.  

V prvom rade je to z dôvodu, že sa dosiahli najvyššie 

percentuálne plnenie výdavkov, respektíve plnenie cieľov 

dosiahlo deväťdesiatpäť celá štyri percentá. 

Taktiež na strane príjmov sa zabezpečilo 

deväťdesiatdeväť celá päť percent príjmov.  
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Historickým úspechom je aj najnižšia dlhová 

zaťaženosť hlavného mesta od roku 2010, ktorá prvýkrát 

klesla pod päťdesiat percent, konkrétne na úroveň 

štyridsaťdeväť celá osemdesiatpäť percenta.  

Za rok 2017 bol zároveň dosiahnutý prebytok 

hospodárenia vo výške dvanásť celá dva milióna eur. Čo 

predstavuje ď dodatočné finančné zdroje na ďalší rozvoj 

mesta. 

V roku 2017 sa významne podporil aj ďalší rozvoj 

a zvyšovanie kvality služieb a verejného prostredia 

hlavného mesta. Je možné zhodnotiť hlavne pozitívny 

medziročný nárast vyšších výdavkov do verejnej 

infraštruktúry, do výdavkov na podporu kultúry, športu, 

služieb cestovného ruchu a opravy pamiatok. Výdavkov na 

vzdelávanie, sociálnu pomoc a služby.  

V roku 2017 sa začali pripravovať projekty z oblasti 

dopravy, dopravnej infraštruktúry, rozvoj a modernizácie 

radiál, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov Európskej 

únie.  

Za rok 2017 sa dosa dosiahli celkové príjmy rozpočtu 

vrátane finančných operácií vo výške dvestodeväťdesiatosem 

miliónov sedemstoštyridsaťdeväťtisíc eur, čo znamená 

deväťdesiatdeväť celá päť percentné plnenie rozpočtu, 

pričom realizované výdavky boli na úrovni 
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dvestoosemdesiatšesťtisíc päťstotridsaťšt 

dvestoosemdesiatšesť miliónov päťstotridsaťštyritisíc eur, 

čo znamená deväťdesiatpäť celá štyri čer percentá čerpanie 

rozpočtu. 

Celkovo hospodárenie mesta tak dosiahlo už 

spomínaných prebytkom dvanásť celá dvestoštrnásť dva 

dvanásť miliónov dvestoštrnásťtisíc eur.  

Finančná stabilita mesta, celkový výsledok 

hospodárenia a zabezpečenie financovanie samosprávnych 

a verejnoprospešných úloh mesta vzhľadom na vyššie uvedené 

bolo zabezpečené priebežným sledovaním príjmov, korigovaním 

výdavkov a riadením kešflou (cash flow), dôsledným riadením 

a sledovaním projektu v rámci rozpočtu, zefektívnením 

procesov a profesionalizáciou hlavného mesta. 

Celkový hospodársky výsledok za rok 2017 je rozdelený 

do fondov, do Rezervného fondu, Fondu statickej dopravy 

a Fondu telesnej  Fondu rozvoja telesnej kultúry. 

Súčasťou záverečného účtu je aj zúčtovanie vzťahov 

s príspevkovými organizáciami, pričom ich dosiahnutý zisk 

ponecháva v organizáciách pre potreby ich ďalšieho rozvoja.  

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Má niekto z vás pripomienky k predmetnému materiálu? 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, nech sa páči. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja by som sa chcela spýtať pána Kasandra, keďže držím 

list bratisla, ktorý ste písali Bratislavskej vodárenskej, 

že môžeme použiť, alebo že sa môžu použiť financie 

z finančného limitu Deloit (Deloitte) a pritom Deloit 

(Deloitte) uvádza, že sa to nemôže realizovať. Tak sa chcem 

spýtať, či ten maximálny finančný limit za poskytnutie, 

teda plnenie tých funkcií bo, teda, ktorý bol v rámcovej 

zmluve bol prečerpaný?  

Viete o tom teda, že či bol ten maximálny limit 

Deloitu (Deloitt) preče. Čo je Deloit audit (Deloitte 

audit) prečerpaný.  

To je moja otázka. Ja sa len pýtam, či to viete, 

alebo či to neviete? 

Neviete.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, nech sa páči. Môžte odpovedať. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Ak môžem odpovedať priamo. Síce to nesúvisí so 

záverečným účtom, ale s úplne iným vzťahom. Audit a Dilojt 

(audit a Deloitte), pokiaľ mô, podľa mojich vedomostí, 

celkový rozsah rámcovej zmluvy nebol prečerpaný.  

To znamená, neviem odkiaľ máte takúto informáciu, že 

bévees (BVS) v rámci tohto s Dilojtom (Deloittom) má niečo 

prečerpané.  

Celkový rámec Dilojt (Deloitte) zmluvy nie je 

prečerpaný momentálne. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ideme ďa ďalej. 

Pán kontrolór Šinály. 
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Máte slovo. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni,  

napriek tomu, že je predvianočné obdobie, tak 

záverečný účet je významnou udalosťou v živote každej 

organizácie, obzvlášť hlavného mesta a obzvlášť v situácii, 

že rokujeme o dvanástich miliónoch prebytku, ktorý sú 

vlastne kľúčovým číslom toho, čo máte schváliť. Je to 

číslo, ktoré je k dispozícii na zahrnutie do rozpočtu pre 

rok 2019 na ďalšie investičné akcie, ktoré mesto bude 

chcieť v dvetisícdevätnástom realizovať.  

Je tomu tak preto, lebo záverečný účet nebol 

prerokovaný v čase, keď mal byť prerokovaný, to jest 

v mesiaci jún a kedy bola pripravená zmena rozpočtu, ktorá 

by bola nakladala s týmto prebytkom. A nebola, nebol 

prerokovaný ani na množstve opakovaných rokovaní mestského 

zastupiteľstva. 

Nikomu nechcem kaziť náladu poslednými stranami 

stanoviska, ktoré som k tomu napísal a ktoré vás týmto 

prosím, aby ste si niekedy v náhradnom čase prečítali, aby 
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ste sa oboznámili s vecami, ktoré nie sú tak priaznivé, ako 

hovoril pán riaditeľ Kasander.  

Ide, napríklad, o záležitosti súdnych sporov, ide 

o záležitosti inventarizácie. Ide o záležitosti nákupu 

svetelných sto stĺpov, stožiarov, ktoré neboli inventované 

na sklade, ale v rozpracovaných aktivitách, pritom ni nič 

na nich rozpracované nebolo.  

Na druhe na druhej strane na nula štyridsaťdvojkách, 

čiže v rozpracovaných investíciách boli evidované 

záležitosti, ktoré boli už protokolárne prevzaté mestom. 

Čiže stĺpy, ktoré stoja u vás v mestských častiach 

boli inventované ako rozpracované v inventarizácii.  

Sú to problémy, ktoré sa týkajú ale prevažne 

účtovníctva, alebo temer výhradne účtovníctva a vyjadrujem 

sa k nich, k nim každoročne v záverečnom účte preto, lebo 

inventarizácia ako taká v orgánoch mesta prerokovávaná nie 

je. Dostávajú ju poslanci len ako informačný materiál, ku 

ktorému sa nerokuje. Pričom ide teda o dosť závažné otázky 

nakladania a riešenia majetkových vzťahov hlavného mesta. 

Čiže, pekne vás poprosím, aby ste schválili takto 

predložený záverečný účet, preto, lebo bol vypracovaný 

s dostatočnou, alebo teda naozaj vzorovou starostlivosťou 

a všetky veci, ktoré pán Kasander ako predkladajúci sú 
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pravdivé a svedčia o výbornej situácii mesta v roku 2017. 

A súčasne vás poprosím, tých, ktorí vás to zaujíma, najmä 

tých, ktorí budete pracovať vo finančnej komisii, aby ste 

si moje stanovisko prečítali a vo finančnej komisii som vám 

k dispozícii na odbornú diskusiu o problémoch, ktoré som 

tam uviedol.  

Ďakujem za pozornosť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán Šinály.  

Pani starostka Čahojová. 

Faktická. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja len som chcela k tomu povedať, že papier znesie 

veľa. Nemyslím si, že mesto je vo výbornej situácii. 

Naopak, si myslím, že je v zlej situácii.  

A ja chcem len vyjadriť týmito slovami nádej, že už 

nikdy taká situácia sa nezopakuje, pokiaľ ja teda budem 

v tomto zastupiteľstve, že by sme v decembri prerokovávali 

záverečný účet.  
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Takže dúfam, že tá, to mesto bude fungovať úplne 

inak, ako fungovalo posledné štyri roky. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vstup do diskusie, aha, pardon. 

Sp, chcete reagovať? Alebo?  

Nie, dobre.  

Tak pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Áno. 

Ja by som sa chcela informovať ohľadne tej informácie 

platenia auditov cez spoločnosť, alebo pre spoločnosť 

bévees (BVS)? 

A o tom, že vy nemáte dojem, že či bol dočerpaný, 

alebo nebol dočerpaný tá rámcová zmluva? S Delojtom 

(Deloittom)? 
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Chcela by som informáciu, do akej sumy teda nebola 

dočerpaná, keďže, keďže 31. 12. prestala platiť?  

A chcem všetkým poslancom povedať, že táto téma bola 

teda témou minulého obdobia. V týchto dňoch vyšla knižka 

Umlčaní, v ktorej sa píše: Jano Kuciak nehovoril o malej 

koru korupcii do vetra. Okrem veľkých káuz sa totiž venoval 

aj kšeftom na komunálnej úrovni. Napríklad, v decembri 2016 

napísal investigatívnu reportáž o utajenom audite, 

o parkovaní v Bratislave a dva mesiace neskôr zverejnil 

článok o auditoch mestského osvetlenia. Po medializácii 

týchto zistení mesto ukončilo rámcovú zmluvu, čím došlo 

k ušetreniu jedného milióna eur.  

Som zvedavá, nakoľko sa blížime k tejto sume, ktorá  

bola k dispozícii v čase, keď som opúšťala magistrát.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno? 
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Nech sa páči, váš priestor na reakciu.  

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Neviem, ako súvisí s touto témou Dilojt (Deloitte) 

a parkovacia politika, respektíve, (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) tieto, lebo toto je záverečný účet 

a po podľa mojich vedomostí Dilojt (Deloitte) zmluva 

rámcová, ktorá tu bola vysúťažená ešte za predchádzajúce, 

predchádzajúce vedenie, pričom platnosť tejto zmluvy končí 

20. 2. 2019, nie 31. 12. dvetisícse 2018, takže, to 

opravujem, ale podľa mojich vedomostí, táto zmluva nie je 

prečerpaná. A samozrejme, musím sa na to pozrieť, koľko 

vlastne, aké čerpanie to je. Tak to vám z hlavy teraz 

nepoviem.  

Takže, toľko k mojej reakcii. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pán Budaj. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ale to čerpanie bolo v rozpore s uznesením mestského 

zastupiteľstva a vy, vy ste boli úradníkom, ktorý za to 

niesol spoluzodpovednosť.  

Ale nezačneme riešiť staré témy.  

By som bol rád, pán primátor, keby tá kontinuita, 

takáto negatívna kontinuita naozaj bola prerušená.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poprosím pán Šinály. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som sa nevenoval podrobnejšie Dilojtu (Deloittu), 

lebo aj to je samozrejme súčasť záverečného účtu, lebo 

Dilojt (Deloitte) robí audit účtovníctva, ale opýtam sa, 

keď počujem tú priaznivú správu, že ešte vo februári 

budúceho roku tu dulojt, Dilojt (Deloitte) bude prítomný, 

znamená to, že v súčasnosti prebieha priebežný audit a budú 

spracovávať audit účtovníctva za rok 2018? 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán Kasander. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Zať zatiaľ nie, lebo zmluva je postavená na roky, 

respektíve, bol urobený dodatok Dilojt (Deloitte), ktoré tr 

na štyri roky, to znamená, za posledný rok je 2017. 

momentálne prebieha verejné obstrávanie na nového auditora.  

To znamená, podľa mojich informácií z úrad, z o, 

z oddelenia verejného obstarávania, práve v čase skončenia 

tejto zmluvy sa má vlastne ukončiť verejné obstarávanie na 

vlastne nového auditora.  

Tož, toľko zatiaľ informácie čo mám od verejného 

obstarávania. Detaily, samozrejme, je to v kompetencii 

verejného obstarávania.  

Takže, toľko zatiaľ. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Môžeme pokračovať ďalej. 

Myslím, že dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Keďže nedošlo k žiadnym zmenám, alebo doplneniam 

v tom návrhu uznesenia, ako sme ho všetci dostali pred 

začiatkom zastupiteľstva, tak nebudem to uznesenie čítať, 

len spomeniem, že má to body A, Bé (B), Cé (C) a týka sa 

návrhu záverečného účtu hlavného mesta Bratislavy za rok 

2017 a hodnotiacej správy za rok 2017, aby sme vedeli, 

o čom hlasujeme.  

Môžte dať hlasovať, pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných bolo štyridsaťtri poslancov. 
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Za bolo tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa deväť, 

nehlasovalo nula. 

Konštatujem, že predmetný návrh uznesenia bol 

schválený mestským zastupiteľstvom. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Návrh záverečného účtu za rok 2017 hl. m. SR Bratislavy 
a hodnotiaca správa za rok 2017 

 Prítomní: 43 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 9 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ZDRŽAL SA G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ZDRŽAL SA 

P. Lenč ZDRŽAL SA P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

1. Správu nezávislého audítora. 

2. Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného 

účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017. 

B. schvaľuje 

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2017 bez výhrad. 

2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 

2017, ktorý vykazuje: 
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2.1 v bežnom rozpočte príjmy v sume 275 468 605,80 

Eur, výdavky v sume 251 690 238,07 Eur a prebytok 

v sume 23 778 367,73 Eur, 

2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 

5 413 677,40 Eur, výdavky v sume 29 844 174,69 Eur 

a schodok v sume 24 430 497,29 Eur, 

2.3 príjmové finančné operácie v sume 17 866 675,24 

Eur, výdavkové finančné operácie v sume 

5 000 000,00 Eur a prebytok finančných operácií 

v sume 12 866 675,24 Eur. 

3. Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení 

finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného 

mesta SR Bratislavy za rok 2017 v sume 652 129,56 Eur, 

ktorý bol vysporiadaný z finančných operácií. 

4. Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom 

účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 v sume 

12 214 545,68 Eur. 

5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov 

hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2017. 

6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským 

organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým 

boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta 

SR Bratislavy v roku 2017 a finančné usporiadanie 
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celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy 

za rok 2017 s prebytkom pre účely tvorby peňažných 

fondov v sume 12 169 906,06 Eur. 

7. Prídel prebytku z celkového hospodárenia hlavného mesta 

SR Bratislavy za rok 2017 pre účely tvorby peňažných 

fondov v sume 12 169 906,06 Eur: 

7.1 do rezervného fondu 12 122 586,21 Eur, 

7.2 do fondu statickej dopravy 757,58 Eur, 

7.3 do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 

46 562,27 Eur. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy vykonať zúčtovanie 

finančných vzťahov mestských organizácií a mestom 

založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2017. 

T: 30. 12. 2018 

koniec poznámky) 
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BOD 10 SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY VYKONANEJ 
ÚTVAROM MESTSKÉHO KONTROLÓRA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

teraz pristúpime k prerokovaniu bodu číslo desať 

Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

Úvodné slovo prednesie mestský kontrolór pán inžinier 

Peter Šinály. 

Nech sa páči.  

Pán mestský kontrolór,  

máte slovo. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za udelenie slova. 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni,  

je to prvá kontrola, ktorá bola ukončená po voľbách, 

ale bola ešte prerokovaná s predchádzajúcim vedením, 

s predchádzajúcim riaditeľom magistrátu. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 174 

Je to kontrola, ktorá pojednáva o svetelnej 

signalizácii, cestnej svetelnej signalizácii hlavného 

mesta, čo je oblasť, ku ktorej za dvanásť rokov čo sedím tu 

medzi vami, som nezaznamenal žiadne relevantné sťažnosti, 

alebo pochybnosti o jej fungovaní.  

Napriek tomu sme ju zaradili do kontrolnej činnosti 

a to z toho dôvodu, že za posledné roky sme nekonštatovali 

žiadnu aktivitu hlavného mesta, pod poslednými rokmi myslím 

dve volebné obdobia, kde by hlavné mesto bolo samo 

organizovalo akúkoľvek relevantnú rekonštrukciu alebo 

novovybudovanú svetelnú križovatku v hlavnom meste. 

Čiže, sme sa pozreli na obdobie od vybudovania 

poslednej svetelnej križovatky, ktorá bola budovaná ako 

investícia z vlastných zdrojov hlavného mesta a bolo to na 

sklonku volebného obdobia, tretieho dozadu, pána 

Ďurkovského, asi v roku 2009 v Rači. 

Skonštatovali sme, že teda pravda je, že keď sa ľudia 

nesťažujú, tak asi to funguje. A je to pravda, že to 

funguje. Napriek tomu sme tam zistili zväčša systémové 

problémy, ktoré sme doporučili riešiť. Týkajú sa aj 

skutočnosti, že doba pokračuje a aj tie technológie výrazne 

napredujú a týka sa to samozrejme aj procesov riadenia 

svetelných križovatiek. Je to tiež jediná oblasť, do ktorej 

bolo zainvestované v tomto volebnom období, ktoré skončilo. 
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Bola to oblasť riadenia cestnej svetelnej signalizácie 

v spolupráci s mestskou políciou.  

My sme tie doporučenia robili hlavne smerom k systému 

evidencie, systému zdieľania optickej kabeláže, ktorá sa 

nachádza v meste a konštatovali sme, v správe si to viete 

prečítať, že spolupráca nie je úplne optimálna medzi 

Dopravným podnikom, hlavným mestom a čiastočne aj políciou, 

ktorá je v tom skôr štatista.  

Veci, ktoré by vám boli nejasné, vám rád odpoviem aj 

teraz, alebo prípadne opäť na finančnej komisii.  

Dovolím si pripomenúť, že v minulom volebnom období 

bolo prijaté poslancami uznesenie, ktoré hovorí, že na 

požiadanie predsedu komisie, budem informovať členov 

komisie na v tej, ktorej odbornej oblasti kontrola 

prebieha.  

Čiže, keď je dopravná, napríklad táto, by bola mohla 

byť prerokovaná v dopravnej komisie. Keby teda ma o to 

niekto požiadal. 

Že či je prerokovaná pred tým, ako je predložená do 

zastupiteľstva, alebo následne, nie je dôležité, lebo 

dôležité podľa mňa je, aby bola vecne a odborne 

prediskutovaná tam, kde patrí. Mne zákon tak, či tak káže, 
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aby som predložil každú kontrolu, ktorá je ukončená, na 

najbližšie zastupiteľstvo, ktoré je pripravené.  

Nech sa páči, ak máte k tejto správe, ktorú ste 

dostali písomne predloženú, akékoľvek otázky, nech sa páči. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne pánovi mestskému kontrolórovi za 

úvodné slovo. 

Má niekto z vás pripomienky k predmetnému materiálu?  

Otváram diskusiu. 

Ak sa nikto nehlási do diskusie, dávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Čiže, budeme schvaľovať uznesenie v tomto znení:  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy berie na vedomie správu o výsledku 

kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Konštatujem, že predmet, pardon. 

Z prítomných tridsaťsedem poslancov 

bolo za tridsaťsedem za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Proti bolo nula, zdržalo sa nula, nehlasovalo nula 

poslancov. 

Konštatujem, že predmetný návrh uznesenia bol 

schválený mestským zastupiteľstvom. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského 
kontrolóra hl. m. SR Bratislavy 

 Prítomní: 37 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 
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T. Kratochvílová,I.nám.  R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková    

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  

 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o výsledku kontroly vykonanej útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 11 SPRÁVY O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY (MÁJ, JÚN, SEPTEMBER) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

teraz pristúpime k bodu číslo vlastne jedenásť. 

Počkajte sekundu, lebo už sa mi to tu rozsypalo. 
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Správy o výsledkoch kontrol vykonaným, vykonaných 

útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta republiky 

Bratislavy. Máj, jún, september. 

Úvodné slovo opätovne prednesie pán inžinier Peter 

Šinály, mestský kontrolór. 

Pán kontrolór,  

ne nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, dámy a páni, pokračujem v mojom 

prednese a nadväzujem na to, čo bolo povedané 

v predchádzajúcom bode. 

Proste, nastala situácia, že od mája minulého roku sa 

správy neprerokuvávali v zastupiteľstve. Čiže, ja som si 

svoje povinnosti plnil a predkladal som do každého 

zastupiteľstva správy aj s opatreniami, ale žiaľ, nedostali 

sa na prerokovanie. 

V súčasnosti sa to nakopilo sto strán materiálov 

s obrovským počtom nápravných opatrení. 

Dovolím si povedať a vyzdvihnúť spoluprácu 

s magistrátom, ktorý na deväťdesiat percent akceptuje nami 
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navrhované opatrenia. Iný problém je, že keď potom čítame, 

že či opatrenia, teraz hovorím aj roky dozadu, sú plnené, 

tak často konštatujeme, že tie opatrenia, žiaľ, splnené 

neni sú.  

Čiže, jedna vec je chceť niečo zmeniť, jedna vec je 

konštatovať potrebu zmeny, alebo nápravy a ďalšia vec je, 

že či sa takéto podarí napraviť.  

Vzhľadom na dobu, ktorú už vykonávam funkciu hlavného 

kontrolóra mesta, môžem povedať, že, že už sa dá 

skonštatovať rad opakovane plnených a nesplnených opatrení 

od toho roku dvetisícosem, deväť, kedy som nastúpil 

za kontrolóra mesta. 

Opäť vás teda chcem poprosiť, zrejme je tá diskusia 

dneska k tým sto stranám nebude úplne akčná, ale pokiaľ tam 

nájdete tie oblasti, ktoré vás zaujímajú a ktorým sa chcete 

venovať v tomto volebnom období, som vám k dispozícii nie 

len na komisiách, ale aj individuálne všetci poslanci vždy 

mali u mňa otvorené dvere. Kedykoľvek zatelefonovali, tak 

sme prediskutovali veci, ktoré mali záujem riešiť aj smerom 

dozadu, aj smerom do budúcnosti, aj pri pláne, ktorý vám 

bude predložený na najbližšom rokovaní mestského 

zastupiteľstva, ktoré je plánované na začiatok februára. 

Snáď jednu vec, že ako vzorový príklad. Spoločnosť 

pre rozvoj bývania. To je otázka nakladania s majetkom. 
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Proste, tam máte veľmi podrobne zdokumentované, ako 

sa scvrkávajú neefektívne a neproduktívne peniaze mesta, 

ktoré mohli byť použité na cyklochodníky, zeleň, na podporu 

detí v našich umeleckých školách a podobne.  

Z najrôznejších administratívnycha, technických, 

časových dôvodov ešte do dneska táto otázka nie je 

vyriešená. Podľa toho je pravdepodobné, že opäť každý 

mesiac nejaká tisícka odchádza.  

Toľko na úvod. 

Ak máte tam niečo, čo sa chcete opýtať, nech sa páči, 

som vám k dispozícii.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem pánovi mestskému kontrolórovi za slovo.  

Má niekto z vás pripomienky k predmetnému materiálu? 

Otváram diskusiu. 

Pán Vetrák. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Nechcem veľmi zdržovať, ani nechcem nejak robiť 

nejakú akciu pred Vianocami. 

Ja som si naozaj poriadne, teda, podrobne som si 

prečítal tie výsledky kontrol a nedá mi aspoň krátko k tomu 

nezareagovať. 

Lebo, patril som k tým poslancom, ktorí v minulom 

volebnom období aj kritizovali isté veci a robili sme 

k tomu aj povedzme tlačovky a tak ďalej. Možno ešte viac 

Jano Hrčka, keď prebiehali rôzne prieskumy a kontroly.  

A ak si to, ak si to poriadne prečítate, to čo tam 

pán kontrolór vlastne konštatuje vo viacerých veciach, tak 

zistíte, že sme vlastne zo strany bývalého vedenia mesta 

boli často krát neoprávnene kritizovaní a jednoducho, 

postupovalo sa voči nám dosť negatívne, napriek tomu, že 

sme mali pravdu.  

A tam je to v tých kontrolách pekne popísané.  

Takže ja takisto si myslím, že tá finančná komisia 

a ďalšie by sa mali tým zaoberať, lebo tí poslanci sa 

snažia kontrolovať to vedenie mesta, aj pomáhať mu, aby to 

mesto napredovalo dopredu, ale za bývalého vedenia sa nám 
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to oplácalo dosť takým nie moc veľmi vhodným spôsobom. 

A v tých kontrolách to pekne je vidieť.  

Takže, nechcem viacej k tomu hovoriť, ale toto som si 

neodpustil, lebo som patril k tým poslancom, ktorí boli 

kritizovaní za to, že dokázali upozorniť, keď sa niečo 

nerobilo dobre.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Nechcel som, ale som teda rád, že niektoré kontroly 

sa od mája konečne dostali na zastupiteľstvo a dá sa o nich 

rokovať, lebo aj keď boli kvôli nim zvolávané mimoriadne 

zastupiteľstvá, tak sa rôznymi obštrukciami zo strany 

bývalého vedenia robilo, aby sa vôbec nemohli prerokovať.  

Nechcel som sa k tomu nejak extra vyjadrovať.  

Ja len dúfam, že takúto prácu už nebudeme musieť 

robiť za súčasného vedenia. A tiež by som za tým rád urobil 

hrubú čiaru, lebo tak jak Milan konštatoval, naozaj to 

nebolo samoúčelné. Tie dôvody na, na tie rôzne kontroly 
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a preverovania tu boli. Presne tak, ako si môžte prečítať 

v jednotlivých tých kontrolných správach.  

Ale hovorím, tiež by som rád robil inú robotu, ako, 

ako suploval fungovanie magistrátu. 

Takže, pe, pevne verím, že to teraz bude fungovať 

ináč a tiež už nejak extra sa k tomu nechcem vracať. Nie, 

že by sa z toho nedal vybíjať politický kapitál, ale 

minimálne, je to v súčasnoti zbytočné, lebo je to najmä 

vizitka predchádzajúceho vedenia a fungovania magistrátu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Takže, budeme schvaľovať uznesenie v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správy 

o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 
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kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

máj, jún, september. 

Môžte dať hlasovať o tom, pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní sú tridsiati ôsmi poslanci, 

za tica, za je tridsaťosem, proti bolo nula, zdržalo 

sa nula a nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že predmetný návrh uznesenia bol 

schválený mestským zastupiteľstvom. 
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(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 
kontrolóra hl. m. SR Bratislavy (máj, jún, september) 

 Prítomní: 38 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 
 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy (máj, jún, 

september) 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správy o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy (máj, jún, 

september). 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 12 NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO NA 
NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY NA 
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL VO VEĽKOSTI 
194/1000 NA STAVBE SO SÚPIS. Č. 3842 
V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO - 
UBYTOVŇA PRI HABÁNSKOM MLYNE 8 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  
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teraz pristúpime k prerotkovaniu bodu číslo dvanásť, 

Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti stodeväťdesiatštyri 

tisícin na stavbe so súpisným číslom tri osem štyri dva 

v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto, Ubytovňa Pri 

Habánskom mlyne osem. 

Úvodné slovo prednesie riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností, pán magister Tomáš Szabo. 

Pán riaditeľ,  

nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Ďakujem pekne. 

Čiže, daná stavba sa nachádza na ulici Pri Habánskom 

mlyne číslo osem. Je situovaná na pozemku v katastrálnom 

území Staré Mesto, ktorý je vo výlučnom vlastníctve 

hlavného mesta.  

Čiže, predmetný pozemok nie je predmetom poz, 

prevodu, jedine spoluvlastnícky podiel nehnute, stavby na 

na predmetnom pozemku.  

Listom doručeným dňa 23. 11. 2018 oznámil žiadateľ, 

že má v úmysle previesť svoj spoluvlastnícky podiel 
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prislúchajúci k sta, k predmetnej stavbe za kúpnu cenu 

v sume stotisíc eur. Lehota na uplatnenie predkupného práva 

uplynie 23. 1. 2019.  

To znamená, že pokiaľ dnes nerozhodneme a už dovtedy 

nebude zasadať mestské zastupiteľstvo, tak už následne túto 

možnosť nebudeme mať.  

Ja by som ešte doplnil, že sa jedná o budovu, ktorá 

po vykonaní stavebných úprav, by mohla byť prekvalifikovaná 

na bytový dom a následne by mohli byť v nej pridelené 

náhradné nájomné byty. V súčasnej dobe je to budova, ktorá 

je skolaudovaná ako ubytovňa. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee eee, tam ste ešte asi to odporúčanie hlasovať, 

o ktorej alternatíve, samozrejme. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Eee, v tomto prípade odporúčame uplatniť predkupné 

právo.  

Čiže, alternatíva číslo jedna. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Má z vás niekto pripomienky k predmetnému materiálu? 

Otváram diskusiu. 

Pán starosta Chren, počúvam vás. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otázka na pána riaditeľa Szaba.  

Na základe čoho odporúčate, aby sme kúpili tento 

pozemok. Lebo ja teda v Ružinove mám pomerne dosť pozemkov, 

na ktorých developeri chcú stavať aj mesto im ich pred tým 

predalo. Bol by som tiež veľmi rád, aby sme ich nakúpili. 

Tak sa chcem spýtať, na čo nám bude tento pozemok, 

keď ho kúpime?  

(poznámka: počuť slovo z pléna „budova“) 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Čiže, je to čisto kvôli tomu, že vysporiadame budovu.  

(poznámka: počuť z pléna „nie, nie“) 
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Oukej. 

A stojí to za tých stotisíc?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne nech sa páči, pán riaditeľ, odpovedzte. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Ešte raz zopakujem. 

Pozemok je vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta. 

Jedine budova na tom pozemku je v podielovom 

spoluvlastníctve s ďalšou spoločnosťou.  

To znamená, že my, pokiaľ uplatníme predkupné právo, 

tak vlastne budova na pozemku hlavného mesta sa stane 

stopercentným vlastníctvom hlavného mesta. 

Eee tá budova nám bude práve eee z toho hľadiska 

výhodná, jednak pokiaľ pozriete cenu za za ten podiel, tak 

pokiaľ to zrátate, tak celková hodnota budovy by podľa toho 

mala byť päťstotisíc, čo je omnoho nižšia cena, než 

všeobecná hodnota takej, takýchto a obdobných budov.  

A jednak, v predmetnej budove sa plánuje, plánuje 

vykonať, plánujú vykonať stavebné úpravy, v dôsledku 

ktorých by sme mohli získať náhradné nájomné byty, ktoré sú 

už dlhodobo problémom v rámci mesta.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán kontrolór Šinály. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, dámy a páni, takéto materiály sa 

obvykle počas bežne fungujúceho roka volebného obdobia 

prerokovávajú v porade primátor, preto ku nim nezvyknem 

diskutovať na rokovaní zastupiteľstva. Dokonca bolo zvykom, 

že sme sa snažili spoločne na porade generovať v rámci 

takýchto alternatív, ktoré ste teraz dostali na stôl, 

doporučenie vedenia mesta, hej?  

Čiže, niečo mesto si myslí, tak jak tam sa pán Chren 

pýta, že prečo?  

Proste, je, je dobré, aby ste vedeli, že sú možnosti 

dve. Ale mesto uprednostňuje nejakú.  
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Ja si teraz dovolím požiadať vás v rámci takéhoto 

doporučenia o podporu toho návrhu, ktorý predložil pán 

riaditeľ Szabo.  

To znamená, aby sme uplatnili toto predkupné právo. 

Okrem iného z tých dôvodov, ktoré uviedol, ale aj z toho 

dôvodu, že na tom prízemí, ktoré malo pôvodne Terno ako 

snahu v budúcnosti vybudovať nejaké obchodné priestory, keď 

sa ich vzdalo, tak sa určite dajú ešte nejaké zmysluplné 

priestory pre mesto a pre prípadnú rekonštrukciu 

na náhradné nájomné bývanie tiež vybudovať.  

Ale predovšetkým, tá administrácia celého projektu 

na pozemkoch, ktoré nám patria, v objekte, ktorý nám bude 

na sto percent platni patriť, je neuveriteľne 

pragmatickejšia pri tak nízkej cene, za ktorú nám to 

ponúkajú. Temer by som povedal, že to kúpim o desaťtisíc 

drahšie. 

A ďakujem pekne za to, že prijmete moje doporučenie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Štasselová. 
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Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja by som vás chcela poprosiť podporiť tento 

materiál, keďže už aj v predchádzajúcom období bol tento 

objekt vytypovaný ako jeden z objektov, ktorý by sme vedeli 

veľmi rýrlo prerobiť na náhradné bývanie. A tým by sme 

mohli ako nové zastupiteľstvo naozaj problém náhradného 

bývania, ktorý sa desať rokov, alebo osem rokov, nev neviem 

presne, neriešil, postupne začali riešiť.  

Toto je ideálne, ideálne zariadenie, ak bude v našom 

vlastníctve.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Faktická, pán starosta Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som chcel reagovať na pani námestníčku. 
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Samozrejme, súhlasím s ňou. Určite chcem, aby sme 

teda si uplatnili to predkupné právo a odkúpili ten 

pozemok, ale či by sa do uznesenia nejakou autoremedúrou 

nemohlo dostať, že teda v záujme toho, aby sme v budúcnosti 

tam tie byty mohli postaviť. Aby to.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. Dobre. Len keby to bolo v tom uznesení, aby sme 

všetci vedeli, aby tu za dva roky zas neprišlo, že to 

chceme predať, alebo čo.  

Tak ja by som bol rád, aspoň teda, keď pán primátor 

nám to povieš verejne na mikrofón, že áno, ideme tam riešiť 

byty, ja budem veľmi šťastný.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno,  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

to určite poviem. To je predsa priorita.  

Tak, áno. Ešte pani, pani námestníčka. 
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Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

To, pán Kuruc, odcitujem.  

Je to podľa informácií z oddelenia stratégie rozvoja 

mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov bol predmetný 

objekt navrhovaný pri riešení náhradného nájomného bývania. 

Máme to tam. 

Čiže, je to tam.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekčne. 

Pán riaditeľ Szabo. 

Chcete reagovať? Nie.  

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Nie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Keď sa nikto iný nehlási do diskusie, dávam slovo 

návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Čiže, my sme to uznesenie dostali v dvoch 

alternatívach. Predkladateľ sa vyjadril tak, že budeme 

hlasovať, alebo preferuje hlasovanie najskôr o alternatíve 

jedna.  

Čiže, budeme hlasovať o alternatíve jedna, tak ako 

sme ho dostali predloženú. Tá alternatíva jedna znamená, že 

mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky  

schvaľuje uplatnenie predkupného práva.  

Aby sme vedeli, o čom hlasujeme.  

A ešte aj v duchu tej autoremedúry, ktorú si 

predkladateľ zobral na základe pripomienky pána Kuruca, že 

vlastne to uplatnenie predkupného práva sa robí s cieľom 

tej nesk, tých ná náhradného nájomného bývania, teda.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Alebo (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja, ja to presne znenie nemáme, ale  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

budovanie, by som povedal, že budovanie bytových 

jednotiek, alebo 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) bytových jednotiek. 

Čiže, akurát poprosím potom, lebo nemáme tu, nemáme 

tu presné znenie toho, čo sa prijalo autoremedúrou, že aby 

sa to potom, aby sa to potom správne zapracovalo. Teraz to 

nemusíme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Dorábať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dáme si na to pozor. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Môže sa dať hlasovať o tejto alternatíve ako v poradí 

vprv, ako prvej v poradí. Tak. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže hlasujeme o alternatíve jedna. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní boli tridsiati deviati poslanci. 

Za bolo tridsaťdeväť. Proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že predmetný návrh uznesenia bol 

schválený mestským zastupiteľstvom v alternatíve jedna. 
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(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 
Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 
hl. m. SR Bratislavy na spoluvlatnícky podiel – Ubytovňa 

Pri Habánskom mlyne 8 
 Prítomní: 39 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám.  R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky podiel 

vo veľkosti 194/1000 na stavbe so súpis. č. 3842 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto – Ubytovňa Pri Habánskom 

mlyne 8 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k 

spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 194/1000 

prislúchajúceho k stavbe so súpis. č. 3842, zapísanej  

na LV č. 2031, k. ú. Staré Mesto, umiestnenej na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 4976/1, k. ú. Staré Mesto, 

zapísanom na LV č. 1656, na ulici Pri Habánskom mlyne 8, 

Bratislava, od podielového spoluvlastníka spoločnosti TERNO 

Slovensko, spotrebné družstvo, Ivánska cesta 12, 

Bratislava, IČO 00500674, za kúpnu cenu 100 000,00 Eur. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu schvaľuje zmenu rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy na rok 2018 – presun finančných 

prostriedkov v sume 100 000,00 Eur z bežných výdavkov 

(položka 630) na kapitálové výdavky (položka 710) v rámci 

programu 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, podprogram 
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8.2 Nakladanie s majetkom, prvok 8.2.2 Správa 

nehnuteľností. 

 

Predkupné právo sa uplatňuje z dôvodu budovania bývania 

v predmetnej budove hlavným mestom SR Bratislavou. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO 
NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVA K 
POZEMKOM PARC. Č. 9193/483 A 
9193/484V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

pristúpme k ro, k prerokovaniu bodu číslo trinásť, 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta Slovenskej republiky eee Bratislavy 

k pozemkom parcela číslo deväť jedna deväť tri lomeno štyri 

osem tri a deväť jedna deväť tri lomeno štyri osem štyri 

v Bratislave, katastrálne územie Nivy. 
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Úvodné slovo prednesie pán riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností, pán Szabo.  

Nech sa páči. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Ďakujem. 

Dňa 23. 10. 2018 spoločnosť METRO Bratislava ako 

vlastník pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Nivy vo výmere tristodvadsať metrov štvorcových  

a šesťstosedemdesiatosem metrov štvorcových  doručil 

hlavnému mestu ponuku na uplatnenie predkupného práva 

k uvedeným pozemkom za cenu určenú znaleckým posudkom 

v sume osemdesiatsedemtisíc tristo eur.  

V zmysle článku 3 odseku, odsek 2 písmena e zmluvy 

uzatvorenej medzi hlavným mestom a obchodnou spoločnosťou 

METRO Bratislava, METRO Bratislava sa zaväzuje v prípade 

predaja pozemkov umožniť mestu Bratislava uplatnenie 

predkupného práva za cenu podľa znaleckého posudku.  

Napriek tomu, že znalecký posudok podľa nášho názoru, 

tak ako je to aj uvedené v materiáli, nemôžeme hodnotiť ako 

kvalifikovaný, navrhujeme uplatniť predkupné právo 

minimálne z dôvodu, že v predmetnej veci sa konalo aj 

stretnutie so zástupcami spoločnosti ako a zástupcami, 

alebo vedením mesta a napriek nejakej komunikácii, 
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do dnešného dňa nám nie je celkom jasné z akého dôvodu je 

potrebné v súčasnej dobe predať predmetný pozemok, 

respektíve, či predmetný pozemok, predajom predmetného 

pozemku by došlo k nejakým, nejakým iným zmenám, o ktorých, 

o ktorých v súčasnej dobe nemáme žiadne znalosti.  

Takže, zatiaľ toľko. A potom prípadne ďalšie otázky 

zodpoviem v rámci diskusie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, odporúčame hlasovať o alter čís. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Má niekto z vás pripomienky k predmetnému materiálu?  

Otváram diskusiu. 

Pán Šinály. Pán kontrolór,  

nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážené dámy a páni, vážený pán primátor,  
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aj v tomto prípade doporučujem, aby sme akceptovali 

ponuku, ktorú sme dostali. 

Čo už povedal aj pán riaditeľ. Ale ja by som si ešte 

dovolil vám dať do pozornosti súdne rozhodnutie, ktoré je 

v uvedenom materiáli priložené. Je to naozaj odborne 

kvalifikované čítanie o tom, čo má ešte mesto aké rezervy 

v rámci komunikácie so svojimi spoločnosťami. Sudkyňa nás 

na to dôrazne upozorňuje, že teda, mesto nekomunikuje so 

svojimi spoločnosťami. 

A sudkyňa nás upozorňuje na to, aby sme sa venovali 

potrebe aktualizácie našich právnych dokumentov v súlade so 

zmenami prípadnými štatútu tak, aby sa nestávali situácie, 

ako je táto.  

Môžem vám povedať, že takéto situácie sa nestávajú 

len pri zmene volebné, teda na konci volebného obdobia, ale 

aj na konci roka, kde nám chodievajú takéto záležitosti, 

ktoré sa dosť ťažko dajú stihnúť za dva mesiace. Už sme si 

tu na to zvykli. Treba byť na to pripravení.  

A teda, ten názor sudcu je skutočne veľmi 

kvalifikovaný a dúfam, že sa budeme riadiť a poučíme sa 

z toho, čo tam je uvedené.  

Na záver.  
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Znalecký posudok, aj keď by mohol byť ešte nižší, 

považujem za veľmi priaznivý, lebo znalec, ktorý to robí už 

dlhé, dlhé roky, je známy v meste svojimi veľmi dobrými 

nízkymi znaleckými posudkami.  

Čiže, aj, aj za takúto cenu, za ktoré je to tam 

napísané, doporučujem, aby sme to od našej organizácie, 

ktorú tak, či tak lámem pod kontrolou, odkúpili. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Tešo Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Pán kontrolór, čítali sme zrejme te ten istý, to isté 

rozhodnutie súdu a naozaj, na komunikáciu treba dvoch.  

Akokoľvek to čítam, či spredu, či odzadu, naozaj, 

takéto konanie našej organizácie, kto, čo urobili, že 

proste zaslali takúto ponuku priamo v tomto čase, aby to, 

aby to bolo doručené medzi voľbami a ustanovujúcim 
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zastupiteľstvom, tak to, to je čistá zlomyseľnosť. Nemá, 

nemám ako to ináč nazvať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ďa ďakujem veľmi pekne. 

Slovo má pán starosta Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

No, ide o skoro sedemdesiattisíc eur.  

Čiže, ja sa chcem zase spýtať, že na čo nám tento 

pozemok bude?  

Teraz som si pozrel tú mapku a je to veľmi úzky pás 

pozemku okolo budovy Ryby, ktorá patrí developerovi Há Bé 

Reavis (HB Reavis), cez ktorý má viesť v budúcnosti a je už 

v územnom pláne nakreslená cesta.  

Čiže, ten pozemok bude len cesta. A na ktorom sú 

navyše vecné bremená na výstavbu tej cesty a na čokoľvek, 

čo bude chcieť robiť ďalší developer, Eurovea.  
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Čiže, chápem takú, akože myšlienku, že možnože  

vlastne takúto akciu banán, takýto pozemok môže niečomu 

zabrániť pri výstavbe, ale myslím si, že nezabráni.  

A ak ide o sedemdesiattisíc eur, tak by som bol, 

napríklad, tým, že sú tam už tie vecné bremená a podobne, 

a ak ide o tých sedemdesiattisíc eur, tak možno by som bol 

radšej, ak by sme ich odložili, napríklad, na odkúpenie 

toho futbalového štadiónu na Sklenárovej ulici, o ktorom sa 

pred voľbami aj všetci kandidáti na primátora teda 

vyjadrovali, že nám ho pomôžu zachrániť pred developerskými 

projektami.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Slovo má pos, pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Martin,  

ja teda neviem, ale ty si myslíš, že developer bude 

môcť stavať bez súhlasu mesta na jeho pozemku? To som rád. 

To potom aj my môžme stavať na jeho pozemku.  
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To som, keď to teda asi bude platiť recipročne, čo 

keby sme tak napríklad zmenili, že namiesto tej Ryby a to 

jeho developmentu, čo tam chce, si postavíme my niečo, čo 

sa tam schváli. Lebo, ja teda neviem akým iným spôsobom sa 

môže developer dostať k, alebo teda, budovať niečo na 

cudzom pozemku.  

A teda, keď ty si presvedčený o tom, že keď oni sa 

rozhodli, že tam bude cesta, ja si myslím, že cesta by 

mohla byť na ich strane.  

Ako neviem, proste, naozaj mi to príde také, eee, 

skôr také, jak sa v minulosti rozmýšľalo, že vlastne, my už 

vôbec nič nemôžme, my sme síce vlastník, ale my ustúpme.  

A ja naozaj si myslím, že tým spôsobom, že ten 

pozemok budeme vlastniť, tak máme omnoho lepšiu 

vyjednávaciu pozíciu pri čomkoľvek, čo sa v tom území bude 

robiť, lebo bez toho pozemku sa to bude robiť veľmi ťažko 

a ten pozemok by sa veľmi ťažko obchádzal. 

Čiže, naozaj, ja som presvedčený o tom, že hlavný 

dôvod prečo by sme si to mali uplatniť je presne pre to, 

aby sme mali vplyv na to, čo v tom území bude. (gong) 

Ďakujem. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 211 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán hlavný kontrolór Šinály. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja k vyjednávacím pozíciám nemám dôvod hovoriť, lebo 

to nie je otázka financií, ale finančne, ako som už 

uviedol, tá cena je tak nízka, že v prípade, že ten 

záujemca to náhodou ešte raz bude potrebovať, určite sa 

obráti na hlavné mesto, že to od nás chce kúpiť a ohodnotí 

to iný znalec.  

Ďakujem za pozornosť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja len, práve toto je tá vec. Takže reagujem na pána 

Hrčku.  

Tá cesta je nakreslená v územnom pláne. A na tom 

pozemku, keď si pozriete ten materiál, tak sú tam už 

urobené vecné bremená. 

Takže, aby sme neboli teraz zavedení nejakou 

predstavou. O to mi len išlo. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

mmm. 

Pán riaditeľ Szabo,  

chcete k tomu niečo doplniť?  

Poďme, poďme asi ďalej.  

Ďakujem veľmi pekne za váš názor.  

Odovzdávam slovo eee, slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

(poznámka: odkašľanie) 
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Ďakujem za slovo. 

Tak znovu máme aj v tomto bode eee dve alternatívy. 

S tým, že tá prvá alternatíva znie tak, že mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy schvaľuje uplatnenie predkupného práva. 

A o tejto alternatíve, teda, ideme hlasovať ak ako o prvej 

z tých navrhnutých alternatív, aby sme vedeli, o čom 

hlasujeme. 

Nebudem čítať celé to uznesenie, lebo sa tam v ňom 

nič nemenilo.  

Môžte dať hlasovať, pán primátor, o tejto 

alternatíve. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Takže, uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťjedna poslancov. 

Za bolo štyridsaťjedna poslancov, proti nula, zdržalo 

sa nula a nehlasovalo nula poslancov. 
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Konštatujem, že predmetný návrh uznesenia bol 

schválený mestským zastupiteľstvom v alternatíve číslo 

jedna. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 
hl. m. SR Bratislavy k pozemkov p.č. 9193/483 a 9193/484 

v Bratislave k. ú. Nivy 
 Prítomní: 41 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO  

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO  

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom, parc. č. 9193/483 

a 9193/484, v Bratislave, k. ú. Nivy 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 9193/483 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 320 m², LV č. 3109, k. ú. Nivy, 

za kúpnu cenu 19 273,60 Eur a k pozemku registra „C“  

KN parc. č. 9193/484 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 678 m², LV č. 3109, k. ú. Nivy, za kúpnu cenu 

68 057,64 Eur od obchodnej spoločnosti METRO Bratislava 

a.s., Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 35732881. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
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po prerokovaní materiálu schvaľuje zmenu rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislava na rok 2018 – presun finančných 

prostriedkov v sume 87 331,24 Eur z bežných výdavkov 

(položka 630) na kapitálové výdavky (položka 710) v rámci 

programu 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, podprogram 

8.2 Nakladanie s majetkom, prvok 8.2.2 Správa 

nehnuteľností. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 15 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2017 A 
NÁVRHU NA NALOŽENIE S HOSPODÁRSKYM 
VÝSLEDKOM SPOLOČNOSTI ZA ROK 2017, 
KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ 
VALNÝM ZHROMAŽDENÍM OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI ODVOZ A LIKVIDÁCIA 
ODPADU A.S. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

teraz pristúpime k prerokovaniu ďalších materiálov, 

ktoré sa týkajú obchodných spoločností hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 
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Ide o materiál pod bodom číslo pätnásť, Informácia 

o riadnej individuálnej účtovnej uzávierke za rok 2017 

a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti 

za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 

zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu a es (a. s.)  

Nech sa páči, slovo má.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Kto?  

Aha, pani Ozábalová. Áno. Pardon. 

Neni tu ešte pani riaditeľka. 

JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , sekcia právnych činností: 

Ďakujem za slovo. 

Á, predkladaný materiál obsahuje informáciu o riadnej 

individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017 

a návrhy predstavenstva spoločnosti a dozornej rady 

spoločnosti na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 

2017. 

Prerokovanie týchto materiálov mestským 

zastupiteľstvom je v zmysle všeobecne záväzného nariadenia 

číslo 18/2011 o Zásadách hospodárenia hlavného mesta 
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Slovenskej republiky  Bratislavy zákonnou podmienkou 

pre možnosť hlasovania hlavného mesta na valnom zhromaždení 

spoločnosti o ich schválení.  

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani riari, riaditeľka. 

Má niekto z vás pripomienky k predmetnému materiálu?  

Otváram diskusiu. 

Ak sa nikto nehlási do diskusie, dávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Takže v bode pätnásť schvaľujeme riadnu individuálnu 

účtovnú závierku a tie ďalšie dokumenty, teda, berieme na 

vedomie, ktoré sa týkajú spoločnosti OLO, aby sme vedeli, 

čo schvaľujeme.  

Čiže, spoločnosť OLO.  
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To uznesenie nebudem čítať, máme ho všetci eee 

zaslané, nič sa v ňom nemení.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto bode programu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prítomní poslanci sú tridsaťdva. 

Za bolo tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Konštatujem, že predmetný návrh uznesenia bol 

schválený mestským zastupiteľstvom. 
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(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 
2017 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 

2017 spoločnosti OLO, a.s. 
 Prítomní: 32 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO  

M. Brat   M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič   

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková    

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová  P. Cmorej    

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 221 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom 

spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované 

a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz 

a likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 

821 04 Bratislava, IČO 00681300: 

1. Riadna individuálna závierka spoločnosti Odvoz a 

likvidácia odpadu a.s., za rok 2017. 

2. Návrh predstavenstva na naloženie s hospodárskym 

výsledkom spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., 

za rok 2017. 

3. Návrh dozornej rady na naloženie s hospodárskym 

výsledkom spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., 

za rok 2017. 

koniec poznámky) 
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BOD 16 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2017 A 
NÁVRHU NA NALOŽENIE S HOSPODÁRSKYM 
VÝSLEDKOM SPOLOČNOSTI ZA ROK 2017, 
KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ 
VALNÝM ZHROMAŽDENÍM OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ PODNIK 
BRATISLAVA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďalším bodom na prerokovanie je materiál pod číslom 

šestnásť, Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej 

uzávierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym 

výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované 

a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. 

Pani riaditeľka, respektíve, pani Ozábalová,  

nech sa páči. 

JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , sekcia právnych činností: 

Ďakujem. 

Eee, predkladaný materiál taktiež obsahuje eee 

informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke 

spoločnosti za rok 2017 a návrh spoločnosti na naloženie 

s hospodárskym výsledkom za rok 2017. 
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Prerokovanie týchto materiálov mestským 

zastupiteľstvom je taktiež v zmysle všeobecne záväzného 

nariadenia číslo 18/2011 zákonnou podmienkou pre možnosť 

hlasovania hlavného mesta na valnom zhromaždení spoločnosti 

o ich schválení.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Má niekto pripomienky k predmetnému návrhu, 

materiálu?  

Otváram diskusiu. 

Ak sa do diskusie nikto nehlási, dávam slovo 

návrhovej komisie. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Takže, budeme brať na vedomie riadnu individuálnu 

účtovnú závierku a ďalšie dokumenty, ktoré sa týkajú 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová  
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spoločnosť. Tak, ako sme to dostali pred rokovaním 

distribuované. Keďže sa nám nič nemenilo. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto bode programu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní je tridsaťtri poslancov. 

Za bolo tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že predmetný návrh uznesenia bol 

schválený mestským zastupiteľstvom. 
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(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 
2017 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 

2017 spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. 
 Prítomní: 33 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO  

M. Brat   M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková    

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová  P. Cmorej    

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom 

spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované 

a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO 00492736: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť za rok 

2017. 

2. Návrh spoločnosti na naloženie s hospodárskym výsledkom 

spoločnosti za rok 2017. 

koniec poznámky) 
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BOD 18 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2017 A 
NÁVRHU NA NALOŽENIE S HOSPODÁRSKYM 
VÝSLEDKOM SPOLOČNOSTI ZA ROK 2017, 
KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ 
VALNÝM ZHROMAŽDENÍM OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI KSP, S.R.O. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďalším bodom na prerokovanie je materiál pod bodom 

číslo osemnásť Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej 

uzávierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym 

výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované 

a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Kovospracujúci podnik káespá (KSP) spoločnosť s ručením 

obmedzením. 

Nech sa páči, pani Ozábalová,  

máte slovo. 

JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , sekcia právnych činností: 

Ďakujem. 

Eee, predkladaný materiál obsahuje informáciu 

o riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti 

za rok 2017 a návrh spoločnosti na vysporiadanie 

hospodárskeho výsledku za rok 2017. 
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Prerokovanie týchto materiálov mestským 

zastupiteľstvom je v zmysle všeobecne záväzného nariadenia 

18/2011 zákonnou podmienkou pre možnosť hlasovania hlavného 

mesta na valnom zhromaždení spoločnosti o ich schválení.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Má niekto z vás pripomienky k predmetnému materiálu?  

Otváram diskusiu. 

Ak sa nikto nehlási do diskusie, dávam slovo 

návrhovej komisie. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Takže, budeme brať na vedomie informáciu o riadnej 

individuálnej účtovnej závierke a ďalších dokumentoch, 

ktoré sa týka obchodnej spoločnosti káespé esero (KSP, s. 

r. o.) 

Keďže nedošlo k žiadnej zmene toho návrhu uznesenia, 

tak nebudem ho čítať.  
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Môžte dať o ňom hlasovať, pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri poslancov. 

Za je tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že predmetný návrh uznesenia bol 

schválený mestským zastupiteľstvom. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 
2017 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 

2017 spoločnosti KSP, s. r. o. 
 

 Prítomní: 33 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO  

M. Brat   M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom 

spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované 

a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

KSP, s.r.o. 

 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti KSP, 

s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, 

IČO 35847689: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti KSP, 

s.r.o., za rok 2017. 

2. Návrh spoločnosti na naloženie s hospodárskym 

výsledkom spoločnosti za rok 2017. 

koniec poznámky) 
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BOD 19 INFORMÁCIA O OPRAVNEJ ÚČTOVNEJ 
ZÁVIERKE ZA ROK 2016 A RIADNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2017, KTORÉ 
BUDÚ PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ 
VALNÝM ZHROMAŽDENÍM OBLASTNEJ 
ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU 
BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO 
RUCHU 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďalej prerokujeme materiál pod bodom číslo devätnásť, 

Informácia o Opravnej účtovnej uzávierke za rok 2016 

a Riadnej účtovnej uzávierke za rok 2017, ktoré budú 

prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu. 

Nech sa páči, pani Ozábalová. 

JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , sekcia právnych činností: 

Prosím? 

Predkladaný materiál obsahuje opravnú účtovnú 

závierku za rok 2016 a riadnu individuálnu účtovnú závierku 

za rok 2017. 

Prerokovanie týchto materiálov mestským 

zastupiteľstvom je v zmysle všeobecne záväzného nariadenia 
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o zásadách hospodárenia hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy zákonnou podmienkou pre možnosť hlasovania 

hlavného mesta na valnom zhromaždení spoločnosti o ich 

schválení.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Má niekto z vás pripomienky k predmetnému materiálu?  

Otváram diskusiu. 

Ak sa nikto nehlási do diskusie, dávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Že budeme brať na vedomie jednak riadnu účtovnú 

závierku za rok 2017 a opravnú účtovnú závierku za rok 

2016, eee, ktoré sa týkajú oblasnej organizácie cestovného 

ruchu s názvom Bratislavská organizácia cestovného ruchu.  

Keďže sa v návrhu uznesenia nič nemení, nebudem ho 

čítať celé. 
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Pán primátor, 

môžte dať hlasovať o tomto uznesení. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní je tridsaťšesť poslancov. 

Za bolo tridsaťšesť, proti bolo nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že predmetný návrh uznesenia bol 

schválený mestským zastupiteľstvom. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Informácia o Opravnej účtovnej závierke za rok 2016 
a Riadnej účtovnej závierke za rok 2017 Bratislavskej 

organizácie cestovného ruchu 
 Prítomní: 36 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová  P. Cmorej    

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o Opravnej účtovnej závierke za rok 2016 a 

Riadnej účtovnej závierke za rok 2017, ktoré budú 

prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované 

a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu, 

so sídlom Primaciálne nám č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 

42259088: 

1. Opravnú riadnu účtovnú závierku organizácie 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu za rok 2016. 

2. Riadnu účtovnú závierku organizácie Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu za rok 2017. 

koniec poznámky) 
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BOD 20 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2017, 
NÁVRHU NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU 
HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017 A NÁVRHU NA 
ZMENU STANOV SPOLOČNOSTI, KTORÉ BUDÚ 
PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ VALNÝM 
ZHROMAŽDENÍM OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 
BRATISLAVSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA, 
A.S. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Na rad prichádza materiál pod bodom číslo dvadsať, 

Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej uzávierke 

za rok 2017, Návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

za rok 2017 a Návrhu na zmenu stanov spoločnosti, ktoré 

budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením 

obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, á 

es (a. s.). 

Nech sa páči, pani Ozábalová. 

JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , sekcia právnych činností: 

Ďakujem. 

Predkladaný materiál obsahuje informáciu o riadnej 

individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017, 
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návrh spoločnosti na vysporiadanie hospodárskeho výsledku 

za rok 2017 a návrh na zmenu stanov spoločnosti. 

Navrhovaná zmena stanov súvisí so zma zámerom 

spoločnosti presťahovať sa do nových priestorov, ktoré budú  

kapacitne vyhovovať požiadavkám spoločnosti. 

Pre úplnosť dodávame, že riadna účtovná závierka 

spoločnosti a návrh spoločnosti na vysporiadanie 

hospodárskeho výsledku za rok dvetisícse sedemnásť už boli 

medzičasom schválené na valnom zhromaždení spoločnosti, 

nakoľko hlavné mesto je minoritným akcionárom spoločnosti, 

a teda bolo možné schváliť predmetné materiály aj bez 

hlasovania hlavného mesta. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Má z vás niekto pripomienky k predmetnému materiálu?  

Otváram diskusiu. 

Ak sa nikto nehlási do diskusie, dávam slovo 

návrhovej komisii. 

Nech sa páči. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 239 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Takže, budeme brať na vedomie riadnu individuálnu 

účtovnú závierku za rok 2017, aj tie ďalšie dokumenty, ale 

aj návrh na zmenu stanov spoločnosti. Všetko sa to týka 

obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, 

akciová spoločnosť.  

Keďže tam nedochádza k žiadnej zmene oproti 

navrhnutému uzneseniu, tak nebudem ho čítať celé. 

Pán primátor,  

môžte dať o ňom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Takže, uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní je tridsaťšesť. 

Za je tridsaťšesť, proti je nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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Konštatujem, že predmetný návrh uznesenia bol 

schválený mestským zastupiteľstvom. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Informácia o Riadnej účtovnej závierke za rok 2017, Návrhu 
na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a zmenu stanov 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava 
 Prítomní: 36 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
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Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2017, Návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 

2017 a Návrhu na zmenu stanov spoločnosti, ktoré budú 

prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 

 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované 

a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., 

so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO 35949473: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti 

Bratislavská integrovaná doprava, a.s., za rok 2017. 

2. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., 

za rok 2017. 
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3. Návrh na zmenu stanov spoločnosti Bratislavská 

integrovaná doprava, a.s., v zmysle ktorého dochádza k 

zmene článku I bod 2 nasledovne: 

pôvodný text 

„Sídlom spoločnosti je: Jašíkova 2, 821 03 

Bratislava.“ 

sa nahrádza textom 

„Sídlom spoločnosti je: Sabinovská 16, 820 05 

Bratislava 25.“ 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 21 NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIE 
NA ČINNOSŤ SOCIÁLNEJ SLUŽBY - 
NOCĽAHÁREŇ DEPAUL SLOVENSKO, N.O., 
V CELKOVEJ VÝŠKE 15 000,00 EUR 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

teraz pristúpime k prerokovaniu bodu číslo 

dvadsaťjedna, Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť 

sociálnej služby - nocľaháreň Depól Slovensko (Depaul 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 243 

Slovensko), nezisková organizáce v celkovej výške 

15 000,00 Eur. 

Prosím o úvodné slovo riaditeľku sekcie sociálnych 

vecí, kultúry, školstva a športu pani magistru Marcelu 

Gbelecovú. 

Nech sa páči, pani riaditeľka. 

Mgr. Marcela   G b e l e c o v á ,  riaditeľka sekcie 

sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu: 

Dobrý deň. 

Ďakujem za slovo. 

Eee, predkladáme vám návrh na poskytnutie dotácie pre 

organizáciu Depól Slovensko (Depaul Slovensko), ktorá 

prevádzkuje jednu z najväčších nocľahární v Strednej 

Európe. 

Je to služba krízovej intervencie nocľaháreň. 

A napriek tomu, že dostávajú z ministerstva práce 

príspevok na prevádzku, ani zďaleka to neposkytuje všetky 

náklady súvisiace s prevádzkou takejto veľkej nocľahárne. 

A keďže mesto má záujem podporovať služby pre ľudí bez 

domova, poskytujeme formou dotácie, tejto dotácie 

dorovnanie do tých ostatných nákladov, ktoré táto prevádzka 

nesie. 
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Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani riditeľka. 

Má niekto z vás pripomienky k predmetnému materiálu?  

Otváram diskusiu. 

Ak sa nikto do diskusie nedá nehlási, dávam slovo 

návrhovej komisii. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Prečítam celý návrh uznesenia, lebo je krátky. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy schvaľuje poskytnutie dotácie 

neziskovej organizácii Depol Slovensko (Depaul Slovensko), 

nezisková organizácia na činnosť sociálnej služby 

nocľahárne na rok 2018 v sume pätnásťtisíc eur. 

Môžte dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní je tridsaťšesť poslancov. 

Za bolo tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že predmetný návrh uznesenia bol 

schválený mestským zastupiteľstvom. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej služby-nocľaháreň 
Depaul Slovensko, n.o. v celkovej výške 15 000,00 Eur 

 Prítomní: 36 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 
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M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej  

služby – nocľaháreň DEPAUL SLOVENSKO, nezisková 

organizácia, v celkovej sume 15 000,00 Eur 

 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 247 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

schvaľuje 

poskytnutie dotácie neziskovej organizácii DEPAUL 

SLOVENSKO, nezisková organizácia, na činnosť sociálnej 

služby nocľahárne na rok 2018 v sume 15 000,00 Eur. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 22 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV ZA 
ÚČELOM PREVÁDZKOVANIA STRAVOVACEJ 
JEDNOTKY V ZARIADENÍ PRE SENIOROV 
DOMOV JESENE ŽIVOTA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Da dajte mi iba sekundu, potrebujem, potrebujem sa 

poradiť. 

Ktorý? Áno. 

Okej. 

Takže ešte, ešte chvíľku ideme ďalej. 
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Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

teraz pristúpime k prerokovaniu bodu číslo 

dvadsaťdva, Návrh na schválenie prípadu hodného osobitého, 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 

priestorov za účelom spre prevádzkovania stravovacej 

jednotky v zariadení pre seniorov Domov jesene života. 

Prosím úvodné slovo opätovne prednesie riaditeľka 

sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu pani 

magistra Marcela Gbelecová. 

Nech sa páči. 

Mgr. Marcela   G b e l e c o v á ,  riaditeľka sekcie 

sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu: 

Áno, ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo pani riaditeľke zariadenia pani 

magistre Belanovej.  

Mgr. Branislava   B e l a n o v á ,  riaditeľka sociálneho 

zariadenia Domov jesene života: 

Dobrý deň. 

Vážení poslanci, vážený pán primátor,  

tak dovolili sme si predložiť materiál, pretože sme 

zariadenie pre seniorov, ktoré, ktoré má dvestodvadsať 

klientov a vyše stotridsaťšesť zamestnancov.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 249 

Čiže, zariadeniu pre seniorov veľmi pomôže, ak máme 

kuchyňu dodávateľsky a nemusíme sa s týmto, ako sa povie, 

trápiť, pretože nedostatok pracovných síl na trhu je naozaj 

veľký. Máme problémy, aby sme vedeli si zabezpečím si 

sociálne a zdravotné služby.  

Takže, keď to autsorsujeme (outsourcing-ujeme), tak 

nám to veľmi vyhovuje. 

Takže, prosila by som vážených poslancov, aby to 

brali do úvahy. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, obidve pani riaditeľky. 

Má niekto z vás pripomienky k predmetnému materiálu?  

Otváram diskusiu. 

Áno?  

Pán starosta Hrčka. 

Nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja sa ospravedlňujem, ja sa ešte vrátim možno bod 

spätne, lebo jedna drobnosť ma, ospravedlňujem sa, k tomu 

Depolu (Depaul-u).  

To je na, dotácia na rok 2018, a ja, len že či s tým 

nie je problém, keďže je osemnásteho, má to byť použité na 

rok 2018 a či to nemusia vyčerpať do konca roka a tak 

ďalej.  

Len mi to príde, lebo viem, že pri dotáciách často 

krát býva problém, že musia byť vyúčtované do konca roka, 

môžu byť použité len na ten rok a pri tej sume, že či to 

nie je problém? 

Ale ospravedlňujem sa, nie je to v tomto bode, len 

som si to neskoro všimol a. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sme to aj schválili medzitým. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Aj keď je to schválené, len na tú otázku, že či s tým 

nebude problém, že tak jak je to schválené (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo)? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pani riaditeľka. 

Mgr. Marcela   G b e l e c o v á ,  riaditeľka sekcie 

sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu: 

Nie je to problém, máme to predrokované, vedia to eee 

minúť tento rok.  

Takže, to je všetko v poriadku. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pá pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Keďže sa to zariadenie nachádza v katastri Dúbravka, 

tak si myslím, že patrí sa k tomu niečo povedať. 

My sme na toto zariadenie hrdí. Naozaj, v tomto 

zariadení sú väčšinou tie najťažšie prípady, ktoré, ktoré 

v Bratislave máme. Väčšinou psychiatrickí pacienti.  
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Chodíme tam pravidelne každý kvartál sa pozrieť ako 

to tam funguje a musím naozaj konštatovať, že toto 

zariadenie napreduje aj vďaka teda vedeniu a celkovo 

zamestnancom.  

Čiže, veľmi pekne za vašu prácu ďakujeme a prosím vás 

o podporu tohto materiálu. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. Tešíme sa. 

Takže, ak sa nikto ďalší nehlási do diskusie, dávam 

slovo návrhovej komisii.  

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja ten návrh uznesenia prečítam celý. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa paragrafu 9 a odsek 9 písmeno cé (c) zákona 
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Slovenskej národnej rady číslo 138 1991 Zbierky o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových 

priestorov stravovacej prevádzky v zariadení pre seniorov 

Domov jesene života, Hanulova 7/a, Bratislava, katastrálne 

územie Dúbravka, vo výmere tristoosemnásť celé nula sedem 

metra štvorcového za účelom prípravy a podávania celodennej 

stravy pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov 

Domova jesene života v sume päť euro na meter štvorcový za 

mesiac, čo predstavuje sumu tisícpäťstodeväťdesiat euro aj 

tridsaťpäť centov na mesiac.  

Koncesná zmluva o prevádzkovaní stravovacej jednotky 

bude uzatvorená na dobu určitú päť rokov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy.  

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných bolo tridsaťsedem poslancov. 

Za bolo tridsaťšesť, proti bola n, proti bolo nula 

poslancov, zdržalo sa nula a nehlasoval jeden poslanec. 

Konštatujem, že predmetný návrh uznesenia bol 

schválený mestským zastupiteľstvom. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov za účelom 
prevádzkovania stravovacej jednotky v Domove jesene života 
 Prítomní: 37 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová   

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom 

prevádzkovania stravovacej jednotky v zariadení 

pre seniorov Domov jesene života. 

 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm 

c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom nebytových priestorov 

stravovacej prevádzky v zariadení pre seniorov Domov jesene 

života, Hanulova 7/a, Bratislava, katastrálne územie 

Dúbravka, vo výmere 318,07 m², za účelom prípravy 

a podávania celodennej stravy pre prijímateľov sociálnych 
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služieb a zamestnancov Domova jesene života  

v sume 5,00 Eur/m²/mesiac, čo predstavuje sumu  

1 590,35 Eur/mesiac. Koncesná zmluva o prevádzkovaní 

stravovacej jednotky bude uzatvorená na dobu určitú 5 rokov 

od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 22A NÁVRH NA ODVOLANIE RIADITEĽKY 
ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE DOMOV 
SENIOROV ARCHA, ROZVODNÁ 25, 831 01 
BRATISLAVA A NÁVRH NA POVERENIE 
VEDENÍM ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE 
DOMOV SENIOROV ARCHA, ROZVODNÁ 25, 
831 01 BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz pristúpime k prerokovaniu materiálu pod bodom 

číslo dvadsaťdva A, dobre hovorím? 

Áno. 

Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie 

Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, osemstro tri jedna nula 

jedna Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej 
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organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 

831 01 Bratislava. 

Takže, nech sa páči, poprosím pani riaditeľku. 

Mgr. Marcela   G b e l e c o v á ,  riaditeľka sekcie 

sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu: 

Ďakujem za slovo. 

V súvislosti so skončením pracovného pomeru 

riaditeľky rozpočtovej organizácie inžinierky Moniky 

Šimovej k 31. januáru, predkladáme návrh na jej odvolanie 

k tomuto dátumu. To znamená k 31. januáru 2019. 

A zároveň predkladáme návrh na poverenie vedení 

rozpočtovej organizácie Domovu seniorov Archa pani 

inžinierku Alenu Švolíkovú, vedúcu ekonomického úseku tejto 

organizácie od 1. februára 2019 do ukončenia výberového 

konania na predmetné zariadenie. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. Pani riaditeľka. 

Má niekto z vás pripomienky k predmetnému materiálu?  

Otváram diskusiu. 
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Ak sa.  

Pán Kuruc,  

nech sa páči. Pán starosta. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som len chcel pripomenúť všetkým tým poslancom, 

ktorí sú tu noví, že už raz toto zastupiteľstvo, alebo teda 

predchádzajúce, schválilo odvolanie tej riaditeľky. 

Nechápem prečo, keď myslím, že to bolo jednohlasne, prečo 

bývalý pán primátor nepodpísal také uznesenie.  

Preto by som chcel všetkých poprosiť, aby sme to 

podporili a poverili pani vedúcu ekonomického oddelenia.  

A potom, samozrejme, čo sa týka výberového konania, 

to asi budeme aj schvaľovať niekedy v budúcom roku novú 

riaditeľku. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani námestníčka Štasselová. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja som nedopočúvala, ale len reagujem, že nebolo 

podpísané, preto to dávame ešte raz.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón z pléna) 

Ok. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón z pléna) 

Okej. Takže, asi, asi to je celé. 

Ak sa nikto nehlási do diskusie, dávam slovo 

návrhovej komisii. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Takže, ideme, budeme schvaľovať návrh uznesenia 

v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy  

po A, odvoláva inžinierku Moniku Šimovú z funkcie 

riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, 

Rozvodná 25,  831 01 Bratislava, dňom 31. januára 2019.  

a po Bé (B), poveruje inžinierku Alenu Švolikovú 

vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, 

Rozvodná 25,  831 01 Bratislava, dňom 1. februára 2019 

do dňa vymenovania riaditeľa tejto organizácie. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím vás, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných bolo tridsaťsedem poslancov. 
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Za bolo tridsaťsedem poslancov, proti bolo nula, 

zdržalo sa nula a nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že predmetný návrh uznesenia bol 

schválený mestským zastupiteľstvom. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Návrh na odvolanie riaditeľky Domova seniorov Archa a návrh 
poverenie vedením Domova seniorov Archa 

 Prítomní: 37 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová   

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov 

seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava a návrh 

na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov 

Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava 

 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

A. odvoláva 

Ing. Moniku Šimovú z funkcie riaditeľky rozpočtovej 

organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25,  

831 01 Bratislava, dňom 31. januára 2019. 

B. poveruje 

Ing. Alenu Švolikovú vedením rozpočtovej organizácie Domov 

seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava,  
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dňom 1. februára 2019 do dňa vymenovania riaditeľa tejto 

organizácie. 

koniec poznámky) 

 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

O chvíľku, keď môžem iba niečo povedať, že o chvíľku 

nám, budú, budú, budú vstup občanov, môžem sa dohodnúť 

s poslancami na desaťminútovú prestávku pre tým ako prídu 

občania?  

Neviem, či ja to môžem navrhovať?  

Tak keď s tým súhlasíte, dajme si desaťminútovú 

prestávku a viďme sa tu všetci o šetnástej, aby sme 

počúvali, čo občania chcú povedať.  

Ďakujem veľmi pekne.  

 

(prestávka od 15.50 h do 16.05 h) 
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BOD 22B VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Takže, pomaly a iste budeme pokračovať. Pozývam aj 

všetkých v mezaníne, ktorí ma počujú, aby prišli sem 

a vypočuli si, vypočuli si o občianku Bratislavy. Jedna je 

prihlásená dneska. 

Takže, počkáme ešte tridsať sekúnd. Zahoďte chlebíčky 

aj kávy a dobehnite sem.  

Ďakujem. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne, že sem disciplinovane dodržali 

prestávku. 

Občianka Dr. Phil. PaedDr. Darina    V í t e k o v á :  

Vážený pán primátor, vážení poslanci mestského 

zastupiteľstva, 
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ako členka petičného výboru vás chcem informovať, že 

som dnes na podateľňu magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy odovzdala petíciu za výstavbu 

vodovodu na ulici Za humnami Bratislava Vajnory. 

Túto petíciu v priebehu pár týždňov podpísalo 

tisícosemstosedemdesiat obyvateľov Bratislavy, absolútna 

väčšina z Vajnor. 

Keď sme s dobrovoľníkmi z ulice Za humnami zbierali 

podpisy, ľudia, ktorí podporili našu petičnú akciu, 

reagovali nie len s empatiou, ale aj s veľkým počudovaním 

ako je to vôbec možné, že v dvadsiatom prvom storočí 

v hlavnom meste Slovenskej republiky  existuje ulica, na 

ktorej prvý dom existoval už pred štyridsiatimi rokmi a do 

dnes tam nie je vybudovaný vodovod. 

Na našej ulici medzitým pribudli desiatky rodinných 

domov a napriek rastúcej rodinnej výstavbe si aj dnes 

rodiny s malými deťmi ako aj starší občania musia denne 

kupovať pitnú vodu, alebo si ju brať od príbuzných 

a transportovať ju do svojich domácností. Úžitková voda zo 

studní totiž nie je pitná a je zdravotne závadná.  

Napríklad, v rodine kde koncom decembra čakajú 

prírastok, si na kúpanie malého bábätka budú musieť nosiť 

vodu z obchodu, alebo od babky, lebo majú obavu, aby 
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bábätko zo studňovej vody nedostalo ekzém alebo alergiu. 

Mali totiž veľmi zlú skúsenosť pri prvom dieťatku. 

Verte mi, táto situácia je pre nás všetkých finančne 

náročná, únavná a komplikujúca pre bežný život. Považujeme 

to aj  za občiansky a ľudsky diskriminujúce, že nemáme 

zabezpečenú rovnakú kvalitu života, ako ostatní 

Bratislavčania, a to prístup k jednej z najdôležitejších 

potrieb, k pitnej vode.  

Ulica Za humnami sa pritom nenachádza niekde na 

periférii, ale v centrálnej časti Vajnor a mestská časť 

Vajnory začala projektovú prípravu vodovodu už v roku 2008. 

v roku 2015 odovzdala mestská časť vodár Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti kompletnú projektovú dokumentáciu 

potrebnú pre realizáciu vodovodu aj s právoplatným 

stavebným povolením. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť však napriek 

opakovanému zaradeniu tohto projektu do investičného plánu 

doteraz nezačala realizáciu vodovodu. 

Pýtam sa, do kedy máme ešte čakať?  

Na realizáciu vodovodu čakajú aj ulice Tomanová 

jeden, Baničova, Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch.  

Vážené mestské zastupiteľstvo, na základe našej 

petície vás za ľudí na ulici Za humnami chcem veľmi pekne 
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požiadať, aby výstavba vodovodu bola zaradená do rozpočtu 

na rok 2019 a aby hlavné mesto a Bratislavská vodárenská 

spoločnosť uskutočnili bezodkladnú realizáciu výstavby 

vodovodu na našej ulici. 

Ďakujem pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

Eee, ja už som počul o tomto prípade, viem o čo ide, 

bol som aj informovaný a určite sa s pánom starostom o tom 

budeme baviť. Dáme si to rozanalyzovať prečo sa tak nestalo 

a, a dáme vám, dáme vám určite relevantnú odpoveď.  

Dobre? 

A budeme sa tým zaoberať. 

Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. 

A dovoľte mi teraz, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, pokračovať v našom programe. 
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BOD 23 NÁVRH ZASADACIEHO PORIADKU 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pristúpime k bodu číslo dvadsaťtri, a to k schváleniu 

zasadacieho poriadku podľa článku 5 odse odstavca, alebo 

odseku 2 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, 

ktorý bol prerokovaný s vašimi zástupcami.  

Má niekto nejaký iný návrh? 

Otváram diskusiu. 

Ak sa nikto nehlási do diskusie, dávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

Keďže tu nie je pán poslanec Vetrák, tak prednesiem 

návrh ja.  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

schvaľuje zasadací poriadok Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Mmm. To znamená, prosím vás, prezentujte sa 

a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uz. Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťosem poslancov. 

Z toho tridsaťsedem bolo za, proti bolo nula 

poslancov, zdržalo sa jeden poslanec a nehlasovalo nula 

poslancov. 

Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté podľa 

predneseného návrhu. 

Dovolil by som si vás požiadať, aby ste aj na 

nasledujúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva 

dodržiavali tento zasadací poriadok. 

Ďakujem. 

To som tu mal napísané.  

(poznámka: počuť zasmiatie) 
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(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Návrh zasadacieho poriadku MsZ Bratislava 
 Prítomní: 38 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ZDRŽAL SA J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh zasadacieho poriadku 

 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

schvaľuje 

zasadací poriadok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 24 ŽIADOSŤ MESTSKÉHO KONTROLÓRA O 
SÚHLAS S VYKONÁVANÍM INEJ ZÁROBKOVEJ 
ČINNOSTI V SÚLADE S § 18 ZÁKONA SNR 
Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V 
ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz pristúpime k prerokovaniu bodu číslo 

dvadsaťštyri, Žiadosť mestského so kontrolóra o súhlas 

s vykonávaním inej zárobkovej činnosti v súlade 

s paragrafom 18 zákona Slovenskej národnej rady číslo tri 
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šesť deväť lomeno tisícdeväťstodeväťdesiat Zbierky 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Úvodné slovo k predmetnému materiálu prednesie prvá 

námestníčka primátora pani inžinierka Tatiana 

Kratochvílová. 

Pani prvá námestníčka, 

máte slovo. 

Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

V súvislosti s predložením žiadosti inžiniera Petra 

Šinályho, mestského kontrolóra, o schválenie vykonávania 

inej zárobkovej činnosti popri výkone činnosti mestského 

kontrolóra, konkrétne poradenskej činnosti v oblasti 

verejnej správy pre niektorú z mestských častí, predkladám 

návrh na schválenie tejto činnosti s účinnosťou 

a platnosťou od 1. januára 2019 do 31. marca 2019. 

Takže, no, nech sa páči. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem za úvodné slovo pani prvej námestníčke 

primátora. 

Má niekto pripomienky k takto predloženému materiálu?  

Otváram diskusiu. 

Ďakujem pekne.  

Ak sa nikto nehlási do diskusiu, dávam slovo 

návrhovej komisii. 

(poznámka: počuť primátora „Áno. Čiernou to 

podpisujem, takže“) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

Ďakujem. 

Prečítam celý návrh uznesenia, lebo v materiáli 

chýbalo jedno slovo a tým pádom uznesenie nedávalo zmysel. 

Takže, návrhu uznesenia znie: 

mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

súhlasí, eee eee, v súlade s paragrafom 18 zákona SNR číslo 

369/1990 zz Zbierky zákona o obecnom zriadení v znení 
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neskorších pod predpisov s vykonávaním inej zárobkovej 

činnosti popri činnosti mestského kontrolóra, a ďalej tak, 

ako je v materiáli.  

To slovo s vykonávaním, tam chýbalo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skvele.  

Ďakujem. 

Môžem dať hlasovať tým pádom?  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

Áno, môžte dať hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím vás, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť slová mimo mikrofón z pléna „No 

helou, kde si sa stratil?“) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je štyridsať poslancov. 

Za bolo všetkých štyridsať, proti bolo nula, zdržalo 

sa nula a nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté podľa 

predneseného návrhu. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Žiadosť mestského kontrolóra o súhlas s vykonávaním inej 
zárobkovej činnosti 

 Prítomní: 40 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Žiadosť mestského kontrolóra o súhlas s vykonávaním inej 

zárobkovej činnosti v súlade s § 18 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

súhlasí 

v súlade s § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov s vykonávaním inej 

zárobkovej činnosti popri činnosti mestského kontrolóra, 

konkrétne poradenskej činnosti v oblasti verejnej správy, 
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Ing. Petra Šinályho, mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy, s účinnosťou a platnosťou od 1. januára 2019 

do 31. marca 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 25 PLÁN ZASADNUTÍ MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY V ROKU 2019 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

teraz pristúpime k prerokovaniu bodu číslo 

dvadsaťpäť, Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta republiky Bratislavy v roku 2019. 

Zvolávanie zasadnutí mestského zastupiteľstva je 

v plnej kompetencii primátora, ktorý, pri tvorbe Plánu 

zasadnutí mestského zastupiteľstva sa brali do úvahy 

viaceré faktory, napríklad zasadnutie mestskej rady podľa 

zákona o hlavnom meste Bratislavy sa musí uskutočniť každý 

mesiac, aktep, akceptovali sa zimné, jarné a letné 

prázdniny, ako aj ostatné sviatky.  
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Má niekto iný návrh?  

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Karman. 

Máte slovo. 

Ing. Ján   K a r m a n ,  poslanec MsZ: 

Ja mám len jednu krátku otázočku. 

Vidím plán zasadnutí rokovania mestského 

zastupiteľstva, ale v mesiacoch júl a august je ešte aj 

plánované zasadnutie mestskej rady.  

Na základe čoho je navrhnuté aj, sú, sú navrhnuté aj 

takéto dátumy konania mestských rád?  

Neviem o tom, že by mestská rada (poznámka: 

odkašľanie) mala podobné právomoci ako mestské 

zastupiteľstvo. A aké predpokladáme, že sa budú konať veci 

počas letných prázdnin, že je nutné, aby zasadala mestská 

rada?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pe pekne. 
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Dávam slovo pani Kiczegovej. Z organizačného. 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  poverená vedením 

organizačného oddelenia: 

Eee, dobrý deň. 

Musí byť mestská rada naplánovaná v zmysle zákona 

o Bratislave, o hlavnom meste, je každý mesiac. Musí byť 

naplánovaná. Je potom, to si potom povieme. Ale musí byť 

naplánovaná na každý mesiac. Aj letný.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Eee. Pani starostka Čahojová. 

Myslím, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa len chcela spýtať. Ked kedy je 

naplánovaný začiatok zasadnutí zastupiteľstva? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

My sme sa bavili s vami, a ja, my to určite tak 

urobíme, že najskôr o deviatej kvôli zápcham. Aby, aby s, 

aby, ako pán Budaj povedal, sme netvorili zápchy ešte aj 

my.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ako?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžeme, sedem nula nula, alebo tak. Ale myslím že, 

asi nechajme to na tú deviatu zatiaľ.  

Dobre? 

Pán Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som sa chce, ja som sa chcel spýtať to isté. Čiže 

teda budú tie zastupiteľstvá o trinástej, tak ako dnes? 

Alebo či to bolo nejaký mimoriadny?  

Takže, je plánované, že tie termíny ostanú o tej 

deviatej.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Je plánované o, že budú o deviatej a dokonca aj 

ten, ten spôsob s tými prestávkami a obedom a všetkým 

dodržíme. 

Dobre? 

Pán starosta Kuruc. 

Nech sa páči. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja som to presne chcel povedať, že keď sa dohodneme 

na tú deviatu, tak potom aby sme si aj tie ostatné termíny 

povedali, že vždy o jedenástej bude prestávka, o jednej 

obec, o, aby sme si to vedeli naplánovať tiež. 

Ale to sme sa dohodli, že na tom februárovom 

zastupiteľstve  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Na tom 7. februára na prvom si to 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

pravidlo povieme, 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

si to povieme. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

aby sme (poznámka: nezrozumiteľné slovo hovoria naraz 

poslanec aj predsedajúci) 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Určite áno.  

Ďakujem pekne. 

Ste okej, pán Tešovič? Ste okej. Okej. 

To znamená, že poprosím návrhovú komisiu, aby sa 

k tomu vyjadrila. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Tak budeme schvaľovať uznesenie v tomto znení: 
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy berie na vedomie Plán zasadnutí 

mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy na rok 2019. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsať poslancov. 

Za bolo štyridsať poslancov, proti bolo nula, zdržalo 

sa nula a nehlasovalo nula poh poslancov. 

Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté podľa, podľa 

predneseného návrhu. 
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(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Plán zasadnutí mestského zastup. Bratislava na rok 2019 

 Prítomní: 40 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy v roku 2019 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

berie na vedomie 

plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 26 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 
INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

teraz pristúpime k prerokovaniu bodu číslo 

dvadsaťšesť, Informácia o vybavených interpeláciách 
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poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

Predmetný materiál je veľmi veľký, lebo obsahuje 

interpelácie predošlých poslancov mestského zastupiteľstva 

od apríla až do novembra 2018. 

Máte niekto pripomienky k predmetnému materiálu? 

Otváram diskusiu. 

Áno. Pani poslankyňa Pätoprstá, nech sa páči, máte 

slovo. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor, 

interpelácie sú jedna z najdôležitejších spôsobov, 

akým môže komunikovať poslanec s primátorom.  

Na župe je pravidlo, že interpelácie bývajú úplne na 

začiatku. Ak majú nejakú hodnotu, alebo váhu, tak by asi 

mal byť tento bod bližšie teda k začiatku.  

Pán Nesrovnal to dával úplne na koniec, keď sme boli 

už úplne zmorení a väčšinou sme sa niekedy, alebo teda 

väčšinou sme sa ani nedostali. O tom je vlastne tento 

materiál, že tie interpelácie vôbec neboli nikdy 

prerokované, preto ich je tu tak veľa.  
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To sú asi interpelácie, ku ktorým sme sa nikdy 

nedostali, lebo boli na konci. 

Čiže, ja vás chcem poprosiť, ak by to mohol byť 

štandard kultúrny, že by sme tie interplácie dávali na 

začiatok. A ku kon, trebárs ku kontrole uznesení, to je. 

Alebo za kontrolou uznesení. To už nechám na vás. Myslím 

si, že rozumiete, čo chcem povedať. 

A k tým svojim interpeláciám, ku ktorým som sa 

vlastne nedostala počas eee eee počas teda práce pána 

Nesrovnala, tak len kratučko. 

Veľmi bo, veľmi by som bola rada, keby ste si 

vypočuli dozornú radu Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, pretože ja som už bola nútená komunikovať 

s pánom primátorom cez interpelácie, čo je v podstate taký 

nátlakový, nátlaková forma, aby som ho upozornila na veľmi 

vážne veci, týkajúce sa Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, týkajúce sa dokonca, podľa môjho názoru aj 

porušenia zákona. Podľa môjho názoru tam dochádzalo k tomu, 

že Infraservisis (Infra Sevices) nemala živnosť na výkon 

niektorých funkcií, musela si ich dodatočne robiť po 

toľkých rokoch, čo sa fakturujú tieto činnosti.  

Druhá vec, že Bratislavská vodárenská, podľa môjho 

názoru, nevykonáva činnosť, ktorá, ktoré je povinná robiť 

zo zákona, to znamená, údržbu. 
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Ďalej sú tam. 

My sme s pánom Vetrákom dávali aj nejaký podnet na 

ministerstvo vnútra, ktorý sa potvrdil.  

Potom sú tam aj iné veci týkajúce sa majetku 

a presunu všetkých činností z Bratislavskej vodárenskej na 

Infraservisis (Infra Sevices), dokonca taká, taká pikoška 

z včerajšej dozornej rady, kde som pred dvoma mesiacmi dala 

žiadosť, aby sme mali zoznam všetkých činností 

za posledných šesť rokov, ktoré sa presunuli 

z Bratislavskej vodárenskej na Infraservisis (Infra 

Services) a za tie dva mesiace nám to nikto nevedel dať. 

Dozornej rade. Čiže, sú tam viaceré veci. 

A potom jedna, jedna malá prosba, tiež sa týkajúca 

dvoch mojich interpelácií. 

My sme požiadali, alebo poprosili sme ako dozorná 

rada Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, aby urobila sondy 

na území čiernej skládky, alebo teda skládky v Podunajských 

Biskupiciach, kde skladoval Vassal Eko teda svoje produkty. 

A na to, aby sa tuto mohli urobiť tie sondy, potrebujeme 

súhlas mesta na tých pozemkoch vybudovať tieto sondy. 

iže v priebehu pár týždňov ste dostali spätne 

žiadosť, teda o súhlas. Tak keby ste boli taký láskavý 

a nejak to teda zaregistrovali, aby sme sa nezdržovali. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďa ďakujem  

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Čiže, to je súhlas 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

pekne. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

súhlas hlavného mesta, aby na ich pozemku boli 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

vybudované vrty na kontrolu či tu dochádza ku 

kontaminácii podzemnej vody. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Píšeme si. A budem (poznámka: nezrozumiteľné slová, 

rozprávajú naraz predsedajúci aj poslankyňa) 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poviem iba k tej béveeske, že určite sa budeme aj 

s vami 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Takže, nebudem to dávať ako interpeláciu, prosím vás 

o to. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

o tom baviť. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Cením si to. 

Pán Polakovič. 

Pán poslanec Polakovič. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja mám len jednu takú pripomienku. 

Prosím magistrát, aby tieto dokumenty predkladali 

v elektronicky čitateľnej podobe. Čiže, nie naskenované 

dokumenty, ale v normálnom pédéefku (PDF-ku), pretože 

takýmto spôsobom sú tie odpovede veľmi ťažko vyhľadateľné 

aj v rámci internetových priehľadačov.  

Asi k tomu netreba prijímať uznesenie, ale mal by to 

byť štandard v predkladaní dokumentov. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Takže v pédéefku (PDF-ku). 

Áno. Nech sa páči, pani Kiczegová. 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  poverená vedením 

organizačného oddelenia: 

Tieto prílohy sú v pédéefku (PDF-ku), pretože je to 

z orginál podpisom, ktorý robia, spracovajú rôzne sekcie, 

oddelenia magistrátu. K nám sa to dostáva len na 

sumarizáciu.  

Čiže, my to v inej podobe ani nemôžme poskytnúť. Len 

tieto prílohy naskenované. 

To, čo sa robí normálne u nás vo worde, na to tlačíme 

oddelenia, učíme ich to už asi tak sedem rokov, aby to 

dávali normálne do pédéefka (PDF-ka). Niektorých sa nám to 

podarilo naučiť, niektorých to budeme učiť ďalej.  

Dobre? 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Hrčka. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len jednu drobnosť. 

Ja sa stavím, že pán primátor bude mať určite aj 

elektronický podpis a to je rovnocenné.  

Čiže, keď to pédéefko (PDF-ko) podpíše elektronicky, 

tak ho nemusí podpisovať ručne a netreba ho skenovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ítečkár. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Áno. Jasné. Samozrejme.  

Iba k tomu poviem jednu vec, že budeme sa usilovať, 

aby to bolo všetko čím pohodlnejšie pre vás a jednoduchšie.  

Pán poslanec Vagač. 

Nech sa páči. 

Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Chcem sa spýtať, že čo s tými, s tými interpeláciami? 

Predpokladám, že mnohé z nich sú možná pravdivé, 

nepravdivé, alebo ak akým spôsobom?  
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Je to také nefér, že sa na to nedá reagovať, hlavne 

z tých poslancov, čo tu nie sú, alebo mnomnohé mnohé z toho 

sú zavádzajúce.  

Že či. Dá sa to nejako riešiť? Alebo, alebo len 

odložíme ad akta (acta), alebo? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Hrčka,  

no, (poznámka: povzdych) jak by som vám dal slovo? 

Jak ti dám slovo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno?  

Tak slovo má poslanec Hrčka, starosta Hrčka?  

Má. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tie interpelácie boli, boli dve. Jedny boli vecné, 

tie si myslím, že sa dajú proste nejakým spôsobom osvojiť 

opätovne, aby na ne boli odpovede.  
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A druhé interpelácie boli presne kvôli nečinnosti 

a fungovaniu primátora. Tie sú ale bezpredmetné, lebo už 

neni dôvod ich riešiť.  

Ale súhlasím s tým, že možno by bolo za dobre si 

prejsť tie vecné a tie vecné, ktoré boli nejakým spôsobom 

ich ešte raz dať. 

Súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že aj v tomto prípade, ak sa nikto viac 

nehlási do diskusie, tak dávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy berie na vedomie Informáciu 

o vybavených interpeláciách poslancov mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy. 
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Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím vás, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Je prítomných štyridsaťjedna poslancov. 

Za bolo štyridsať poslancov, proti nula poslancov, 

zdržalo sa jeden poslanec a nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté podľa 

predneseného návrhu. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov MsZ 

 Prítomní: 41 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník   
 
koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

berie na vedomie 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 27 INTERPELÁCIE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

a teraz pristúpime k bodu číslo dvadsaťsedem 

Interpelácie. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Takže, je to ako keby otváram diskusiu, hej?  
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Pán poslanec Korček 

máte slovo. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Dovoľte, aby som vás interpeloval vo veci záväzného 

stanoviska hlavného mesta, ktoré bolo vydané ešte v roku 

2017 vašim predchodcom pánom Nesrovnalom. 

Ide o inve investičný zámer Polyfunkčný objekt 

Račianska/Pionierska v katastrálnom území Nové Mesto.  

Obyvatelia priľahlých bööytových domov nesúhlasia 

s týmto investičným zámerom a obrátili, obrátili sa na 

krajskú prokuratúru s tým, že napadli toto záväzné 

stanovisko, jeho zákonnosť prostredníctvom krajskej 

prokuratúry, ale krajská prokuratúra si vyžiadala 

administratívny spis od hlavného mesta. Ale podľa dopisu 

z krajskej prokuratúry z dňa 26. 10. 2018 magistrát, 

proste, nedoručil tento administratívny spis. Takže, neviem 

v akom je to teraz stave. 

Ale chcem vás požiadať, aby ste preverili túto 

skutočnosť a pokiaľ ešte nebol ten administratívny spis 

doručený prokuratúre, aby ste tak spravili, aby teda mohla 

prokuratúra preskúmať zákonnosť tohto záväzného stanoviska. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee.  

Slovo dávam pánovi Grendelovi. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Chcem sa vás interpeláciou opýtať v akom štádiu sa 

nachádza rekonštrukcia Základnej umeleckej školy Panenská, 

známa pod názvom Projekt Dom hudby? A kedy je naplánované 

zahájenie rekonštrukčných prác?  

A takisto sa chcem opýtať, aký bol osud sumy 

osemstotisíc eur, ktorú za týmto účelom schválilo Mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy na rok 2018 

v rámci podprogramu 8.1.1 Správa bytového a nebytového 

fondu? 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som mal dve interpelácie.  

Prvá sa týka, (poznámka: odkašľanie) predchádzajúceho 

vedenia. 

Teda chcel by som poprosiť pána primátora, či by 

mohol preveriť, či bolo dané záväzné stanovisko k stavbe 

Green Park predchádzajúcim vedením k tej stavbe? Len by som 

to chcel písomne preveriť, či to je. 

Teda, ja už nejaké neoficiálne informácie mám, ale 

rád by som, aby to bolo aj oficiálne. 

A to je prvá časť. 

A druhá, by som chcel poprosiť, či by primá, pán 

primátor vedel nejakým spôsobom, eee, odkontrolovať 

nakladanie s nehnuteľným majetkom obchodných spoločností, 

tak jak sme dneska mali možnosť vidieť Metro.  
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Ono, v tomto momente niektorí, akože, väčšina toho 

majetku by mala byť buď zverená, alebo niečo podobné.  

Čiže, akože, bez nejakého predchádzajúceho súhlasu, 

by sa s tým nemalo dať disponovať, ale naozaj, máme zase 

nejaké obdobie me, povolebné, kedy sú naozaj tie vzťahy 

ešte, povedzme že nevyjasnené, alebo, alebo a problémové.  

A týka sa to na, najmä spoločnosti Metro, ktoré, 

pokiaľ viem, tak má do dnešného dňa stále nejakú sekeru na, 

na dépéháčke (DPH) a tam teoreticky hrozia určité situácie, 

kedy by v prípade nezaplatenia mohla hroziť teoreticky 

exekúcia a za určitých okolností by mohlo dôjsť aj se 

k exekuovaniu jeho majetku. To znamená, pozemkov.  

Nechcem kresliť čerta na stenu, ale, ako, radšej nech 

sa na to pripravíme, ako by sa také náhodou niečo 

v budúcnosti stalo a potom my prídeme o nejakú časť 

lukratívnych pozemkov z dôvodu toho, že, naozaj, sa stanú 

situá, sa stane situácia, ktorá je neočakávaná.  

Čiže, len aby naozaj to bolo pod kontrolou a keď sa 

takéto veci dejú, by som chcel poprosiť, že pokiaľ naozaj 

sa nejakým majetkom disponuje, bolo by super, keby to 

zastupiteľstvo dostávalo aspoň na vedomie, aby sa potom 

nestávali niektoré situácie ako sa stávajú s niektorými 

orgánmi štátnej správy. Či už ministerstiev, alebo Fondu 

národného majetku a podobne, kedy príde k zámene, alebo 
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niečomu podobnému a obyvatelia sú potom dotknutí zbytočným 

zahusťovaním.  A ani, ani neni tam možnosť, aby to mesto 

alebo mestská časť mohla si uplatniť nejaké  predkupné 

právo, alebo tiež vstúpiť do toho a takýmto spôsobom 

zabrániť. 

Toľko z mojej strany. 

Ďakujem. 

Obidve dám, samozrejme, písomne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dobre tomu rozumiem, že ja odpovieme, a samozrejme, 

že odpovieme písomne, ale nebudem teraz odpovedať, hej? Iba 

písomne.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. 

A pani poslankyňa Pätoprstá. 

Nech sa páči, máte slovo. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 304 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som vás chcela poprosiť, budem dávať dve 

interpelácie týkajúce sa mestskej časti Petržalka. 

Jedna sa týka druhej etapy električky.  

Ja som upozorňovala viackrát pána primátora, keď sa 

robil, realizovala druhá etapa električky, že na prvú 

zastávku, ktorá sa vybuduje smerom od Starého Mesta, nebude 

polovica Petržalky mať prístup, pretože oddeľuje túto 

zastávku Chorvátske rameno a že by bolo dobré do tohto 

projektu zahrnúť aj most, ktorý by bol pre peších 

a cyklistov. To znamená, pre tých, ktorí by prichádzali do 

tej, k tejto prvej zastávke električky.  

Nejakým zázrakom sa im to zdalo asi veľa, alebo sa 

to, proste, do toho projektu nedostalo.  

Ja by som vás chcela poprosiť, neviem či sa to ešte 

bude môcť dať do toho projektu, ale pravdepodobne asi nie 

kvôli zdržaniu, ale minimálne do rozpočtu, myslím si, že by 

to nemala byť nejaká veľká položka, ide o cyklomost, ktorý 

by išiel cez Chorvátske rameno aj tá lokalita by už bola 

nejak logicky, logicky aj určená.  
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Neni tam nejaký veľký problém to zistiť, alebo určiť, 

z hľadiska urbanizmu. 

A druhá interpelácia sa týka územia medzi dvoma 

jazerami, medzi Malým a Veľkým Draždiakom, ktoré je 

v podstate rekreačná zóna, kde sa ľudia rekreujú. Ale žiaľ, 

ide tadiaľto cesta, kadiaľ chodia autá.  

To je cesta, volá sa Starohradská a ide 

k záhradkárskej oblasti Malý Draždiak, ktorá už vlastne nie 

je záhradkárskou oblasťou, ale je to teda dosť zastavaná 

oblasť, kde teda, proste, ľudia normálne žijú a bývajú. 

Bol urobený projekt ešte za pána Ďurkovského kde sa 

z Kutlíkovej dala dos, dala urobiť cesta, s ktorou práve 

táto záhradkárska oblasť veľmi súhlasila, pretože sa tam 

mala urobiť aj pre nich kanalizácia. Neni to veľký úsek.  

Dokonca, myslím, že existovala aj nejaká projektová 

štúdia. 

Ale, žiaľ, neviem sa dopátrať k tomu, jak to 

skončilo. Dávala som aj nejaké otázky, interpelácie, ale 

nejak sa k tomu nikto nedostal. 

Takže, tá interpelácia, dám ju písomne, aby ste sa 

vedeli zorientovať, že o čom vlastne hovorím.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

BOD 28 RÔZNE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ak mi dovolíte, prešiel by som k poslednému bodu, to 

je bod Rôzne. 

Takže, opäť máte, poslanci máte slovo. 

Pán starosta Hrčka,  

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Nechcem zdržovať. Ja len jednu drobnosť týkaciucu sa 

hlasovacích zariadení, respektíve, výkazov, ktoré sa tam 

zobrazujú. 

V období dvetisícdesať, dvetisícštrnásť sa za menom 

nezobrazoval klub, ale zobrazovala sa iná príslušnosť. To 
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bolo napríklad, nezávislý kandidát, bez politickej 

príslušnosti, alebo príslušnosť k politickej strane 

a dvetisícštrnásť, osemnásť sa to z nejakého dôvodu zmenilo 

na kluby a čokoľvek ostatné tam nie je uvedené.  

Eee, respektíve, vždy v minulosti kdekoľvek som sa 

s tým stretol s výnimkou teda toho obdobia dvetisícštrnásť, 

dvetisícosemnásť boli uvádzané údaje, proste, či ten 

kandidát je, že jeho politická príslušnosť. To znamená, kto 

je nezávislý kandidát, kto je bez politickej príslušnosti, 

alebo príslušnosť k politickej strane.  

A len teda v tomto zastupiteľstve v predchádzajúcom 

období sa to pretransformovalo na na názvy klubov, neviem, 

že či na akože je to prevzaté z toho jak to bolo 

v minulosti, alebo teda v predchádzajúcom volebnom období. 

Eee, neviem, že či na akože je to asi prevzaté 

z toho, jak to bolo v minulosti, alebo v predchádzajúcom 

volebnom období, ale teda, ak sa to dá, tak ja by som aspoň 

teda poprosil, eee buď nech sa to nejakým spôsobom zváži, 

alebo teda v mojom prípade keby mi tam naozaj mohli uviesť 

tú moju príslušnosť, že NEKA. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee, okej. 

Rozumiem. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Kolegyne, kolegovia,  

spolu s pánom starostom Vrakune Martinom Kurucom by 

sme chceli predložiť návrh uznesenia, ktorým chceme 

požiadať pána primátora v súvislosti s dopravnými uzávermi, 

uzáverami na Mlynských nivoch, ktorými budú trpieť teda 

hlavne naše mestské časti Ružinov, Vrakuňa, Podunajské 

Biskupice a Staré Mesto. 

My tým teraz žijeme tak celkom intenzívne, ale na čo 

sme prišli je, že nie len že bude v priebehu budúceho roka 

uzavretá asi celý rok tá ulica Mlynské nivy, ale to, na to, 

že v prípade, že sa aj dokončí a bude tam krásny nový 

bulvár, tak v priebehu najpližších troch, štyroch rokov 

bude znova rozkopaná trikrát až štyrikrát kvôli iným 

úpravám súvisiacimi s inými projektami, ktoré v tejto lo 

lokalite budú vznikať.  
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Konkrétne križovatky majú byť za najbližšie štyri 

roky alebo štyrikrát každá z nich kvôli rôznym projektom.  

A o čo nám ide? Chceme, že keď už má byť tá ulica 

Mlynské nivy uzavretá a rozkopaná, tak nech sa spraví 

poriadne a nech sa o pol roka po jej dokončení nerozkopáva 

znova a potom o ďalšie štyri mesiace zase odznova 

a podobne.  

A preto chceme požiadať uznesením, eee, pána 

primátora, a ja to uznesenie aj prečítam,  

ak by som náhodou potreboval čas, prosím predĺžiť. 

Eee. Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy  

po a, žiada primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky spracovať  

po prvé, spracovať prehľad všetkých právoplatne 

vydaných požiadaviek na úpravy stavebnej infraštruktúry 

v lokaliť eee v lokalite Mlynské nivy, v zátvorke 

rozširovanie jazdných pruhov, úpravy križovatiek, zmeny 

organizácie dopravy, vyplývajúce z požiadaviek dopravného 

posudzovania a právoplatných záväzných stanovísk hlavného 

mesta k jednotlivým investičným zámerom v lokalite Mlynské 

nivy. 
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Čiže, spracovať prehľad. 

A po druhé, rokovať s investormi jednotlivých stavieb 

o koordinovanom postupe pri realizácií stavebných úprav, 

ciest a križovatiek v najkratšom možnom termíne, 

pod koordináciou hlavného mesta, a to tak, aby maximálne 

možný rozsah stavebných úprav bol vykonaný v čase 

rekonštrukcie a dopravnej uzávery ulice Mlynské nivy a aby 

boli negatívne vplyvy na obyvateľov Bratislavy, vyplývajúce 

z ďalších vynútených dopravných obmedzení v tejto lokalite 

po dokončení rekonštrukcie ulice Mlynské nivy, obmedzené na 

na minimum. 

O čo nám ide?  

Napríklad, križovatka Mlynské nivy/Karadžičova, keď 

sa dokončí tam ten podzemný kruhový objazd, tak o rok má 

byť rozkopaná znova a rozšírená o ďalší jeden jazdný pruh.  

Tak to urobme rovno naraz a donúťme tých developerov, 

ktorí to tam majú robiť, skoordinujme ich a aby to urobili 

počas toho jedného roka.  

Ono teraz, možno, to znie, že ťažko, ale rok to bude 

rozkopané. Ten rok je dostatok času na to, aby sa vydali, 

napríklad, zmeny stavebných povolení, alebo aby sa to, 

povedzme, no nech sa to predĺži o jeden mesiac, ale radšej 

sa to urobí celé a nemusí sa to rozkopávať znova. Aspoň sa 

o to pokúsme.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 311 

A viem, že kolega Kuruc, on sa možno aj ozve, hovoril 

o tomto aj s pánom primátorom. My sme o tom hovorili aj na 

poradách. Chceme to takto deklaratívne podporiť aj 

uznesením. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Faktická, pán Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja som to spomínal v pondelok na stretnutí predsedov 

poslaneckých klubov.  

Nie je to nič zaväzujúce. My žiadame, pán primátor, 

a aby ste sme sa aspoň pokúsili o to. Možno to nevyjde, 

možno to vyjde. 

Ja viem, že v minulosti to asi ten odbor dopravy 

nekoordinovateľne vydával ro všelijaké súhlasy (poznámka: 

so smiechom) a rozhodnutie, že na jednu križovatku dal päť 

súhlasov a každé dal počas piatich rokov a my tu za päť 

rokov päťkrát tú istú križovatku rozkopeme.  
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A má to určite negatívny vplyv, či už na Staré Mesto, 

na Ružinov, na Vrakuňu, na Biskupice, ale aj na Petržalku, 

keďže sa to v podstate týka zjazdu z Prístavného, alebo 

teda z Apollo mosta.  

Takže, my len žiadame, aby si sa pokúsil nám v tomto 

pomôcť a dúfam, dúfam, že sa nám to podarí.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Jasné, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) my sme 

dohodnutí. Urobíme to. Urobíme maximum, čo je v našich 

silách.  

Len krátka (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Ja by som chcela poprosiť o vyjadrenie, že či kým 

dokážete uviesť do života svoje vízie z Plánu Bé (B), či 
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bude fungovať Plán Á, to znamená, že či bude mesto 

informovať mestské časti o žiadostiach, ktoré prídu na 

magistrát o vydanie záväzného stanoviska. 

My, bola taká zaužívaná prax, ktorá sa zhruba 

dodržiavala, nie úplne stopercentne, ale boli by sme veľmi 

radi, keby sa v nej pokračovalo.  

Ďakujem. (poznámka: odkašľanie) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mo. A teraz môžem odpovedať na to? Priamo?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Hej? Môžem. Hej? Lebo. 

Tak, ďakujem za otázku. Ja iba poviem jednu vec, že 

určite to je pre nás veľmi dôležité, ak vás to, určite vás 

to zaujíma poslanci, že a poslankyne, že takzvaná tá, tá 

neznáma poradná o, my sme to volali ako architekti, že pr, 

že primátorská komisia, ktorá eee, ktorá radila aj k veciam 

čo, ktoré sa týkajú územného rozvoja, my ju transformujeme 

na otvorenú komisiu, ktorej členovia budú známi, aaa, eee, 

a vybratí v širokom portfóliu ľudí, ktorí k tomu majú čo 

povedať, a máme tam.  

Ten dizajn predstavím čoskoro, v januári. 
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A máme tam aj vždycky člena akokeby lietajúceho 

člena, alebo lietajúce miesto pre zodpovedného človeka, 

dajme tomu, z mestskej časti, alebo stavebného úradu 

v mestskej časti, v ktorej sa na nachádzajúca stavba koná. 

To znamená, že do tej komisie pôjdu všetky veci, ktoré budú 

v ak akejkoľvek veľkosti, ktoré budú nejakým spôsobom, 

nechcem povedať, kontroverzné, ale, ale nebudú úplne (gong) 

také tie  

Aha, ja mám tiež? Tak o dve minúty to môžte pre pre  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To som nevedel, že aj ja to mám?  

O dve minúty mi to predĺžite?  

Ďakujem. 

Ktoré budú problematické. A práve to má urobiť to, 

aby mestská časť o tom vedela úplne vtedy, keď o tom bude 

vedieť mesto, že tam budú mať toho zástupcu.  

Ale akýkoľvek iný spôsob, to tam pôjde asi v podstate 

o administratívny spôsob. (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

je vítaný. 

Ale myslel som na to. 
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Ružičo, Ružinovčania ma do toho tlačia a je to úplne 

správne a chceme to urobiť.  

Tak, sa ospravedlňujem.  

Pán Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja nadväzujem na Danku Čahojovú. 

Áno, bolo to v minulosti zaužívané. My sme do 

Vrakune, myslím, prvé, prvý rok dostali štyri, druhý rok 

tri až tretí a štvrtý rok už žiadne oznámenie. A všetky aj 

tie prvé boli len o rodinných domov, o bytovkách nikdy. 

Takže, ja dúfam, že teda prišla nová kultúra a budeme 

o tom všetkom informovaní a bude to všetko v prospech 

občanov.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 
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Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa krátko dotkol troch vecí. 

Prvá je tá, že vieme o tom viacerí, akurát sme to 

neriešili vlastne pri tý, pri tom schvaľovaní a zriaďovaní 

komisií, že ešte bude potom treba dotiahnuť tú náplň, lebo 

nejde len o tú mediálnu s tou kultúrnou, že sa spojila, že 

treba teda zmeniť ten predpis kvôli tomu, ale teda, 

avizovali mi viacerí, že možno bude, budú sa upravovať aj 

náplne iných komisií. 

Čiže, asi, asi to je naozaj lepšie, že si to necháme 

na to ďalšie zastupiteľstvo a nero, a ner, neriešili sme to 

ešte dneska. To je prvá vec.  

Druhá vec je, že už aj dneska máme ďalší dodatok 

k rokováku a sú tu rôzne názory na to, ako by sa mal meniť 

rokovák, asi z každého klubu by, bý ste dostali viaceré 

návrhy, tak je len teda na zváženie dávam, odporúčam to, 

aby sme v najbližšej dobe možno si k tomu sadli viacerí, 

ktorí majú o to záujem a dali ten rokovák dokopy, tak aby, 

ak nie všetci, tak aspoň veľká väčšina sme boli s ním 

spokojní. Aj sa odstránili niektoré veci, ktoré možno 
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v minulosti neboli práve najvhodnejšie tam dané. A aby sme 

tu všetci teda. Aby tie rokovania boli aj plynulejšie, aj 

tie vzťahy teda aby nabrali nejaké nové obrátky. Aby sa 

cítil aj primátor dobre v tom, aj poslanci.  

No a tretia vec.  

Viacerí sa ma to pýtate, že prečo teda nie sú tlačivá 

na podávanie tých majetkových priznaní. Niektorí ste už aj 

podávali majetkové priznania. 

Niekde to zasielajú tie úrady, v niektorých mestských 

častiach, my sme to tu predbežne tak dohodli, že keď bude 

zriadená tá komisia, akože dneska bola, na ochranu 

verejného záujmu, tak sa aj hneď zvolá.  

Ja len teda pripomeniem členom komisie, že po 

skončení tohto zastupiteľstva, a teda, neviem či tam bude 

ešte nejaké občerstvenie, tak po krátkom občerstvení by sme 

sa pobrali do opačnej budovy Novej radnice, kde nám 

v miestnosti číslo stotri bude zasadať Komisia na ochranu 

verejného záujmu, kde schválime tie nové tlačivá. A ja ich 

dneska večer, alebo v noci, prípadne zajtra ráno, ja ich 

rozpošlem všetkým ako podklad pre vás ako pomôcku.  

Pretože my vám nemôžeme nakázať akým spôsobom máte 

vyplniť tie tlačivá, vy si môžte spraviť, samozrejme, aj 

vlastné tlačivá, tak aby obsahovali všetko, čo je v tom 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 19. decembra 2018  

 318 

zákone uvedené, ale ak to chcete ako pomôcku, tak preto vám 

to komisia posiela, aby ste to mali jednoduchšie. 

Takže, ja to dneska večer, teda ako predseda tej 

komisie spravím, respektíve, zajtra ráno.  

A v prípade, že máte nejaké nejasnosti ohľadne toho, 

že či tam niečo uvádzať, neuvádzať? Ako? Čistý, hrubý 

príjem, a tak ďalej, tak kludne sa mi ozvite na môj imejl 

(email) prípadne telefonicky. Rád poradím v rámci svojich 

možností. 

Ďakujem pekne za pozornosť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Keď ja môžem. Môžem krátku reakciu? Toto sa ešte 

musím. 

Ja iba poviem, že samozrejme, my sme sa o tom s pánom 

Vetrákom bavili. A i ideme sa pustiť do toho, aby sme 

upravili ten rokovací poriadok. A platí to, čo sme sa 

dohadovali a dáme dokopy tú pracovnú skupinu. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Hrčka, 
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nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len jedna drobnosť pre všetkých nových poslancov. 

Ja keď som bol prvýkrát nový poslanec, tak ono to tak 

vyzerá, že treba podať majetkové priznanie do tridsiatich 

dní od ujatia sa funkcie. Týka sa to teda nauy nových 

poslancov, a kde máte vypísať všetky veci a keď uvediete 

nepravdivé informácie, to znamená, že zabudnete uviesť, 

napríklad, nejakú svoju nehnuteľnosť, alebo niečo podobné, 

môže vám hroziť v pokuta vo výške jedného mesačného platu. 

Našťastie tie platy sa znížili, takže už tá pokuta 

nebude taká vysoká (poznámka: so smiechom), ale na druhej 

strane, naozaj, to neberte na la lahkú váhu. Neni toho 

málo.  

Tak len, keď už si to jedenkrát poriadne vyplníte, 

ďalšie roky je to rutina.  

Ale naozaj, si to nenechávajte ani na poslednú 

chvíľu, ani to nepodceňujte, lebo sú to, aj keď to neni nič 

hrozné, stáva sa to, stáva sa to, stalo sa to veľkému 

množstvu poslancov, ale naozaj, to. Je to ústavný zákon 

a a jednoducho, trestá sa to, naozaj.  
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To, že nedodržíte, stačí, že to neodovzdáte, alebo 

keď to vyplníte ne nepravdivo, tak sú tam, sú tam proste 

sankcie, ktoré sú zbytočné a zastupiteľstvo (gong) potom 

musí rozhodovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Slovo má pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja len krátko zareagujem. 

Že áno, boli tu aj v minulosti prípady, že poslanec 

zabudol o jeden deň a potom sme ho mus, potom sme ho museli 

riešiť, lebo ten zákon, vlastne, nerozlišuje medzi 

závažnými a nezávažnými povi, porušeniami, jednoducho, ten 

zákon je nastavený dosť striktne. Takže, dávajte si pozor. 

Je tam tro, tridsaťdňová lehota.  

My ešte dneska na komisii sa budeme baviť o tom, či 

je tá lehota procesnoprávna alebo hmotnoprávna. Takže, 

nebudem ten termín hovoriť, budete to mať v mejloch 

(mailoch). Môj názor je, aj v zmysle judikatúry Ústavného 

súdu, že je procesnoprávna, ale budeme to ešte riešiť.  
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Takže dostanete to v mejloch (mailoch) potom 

upresnené, že či je to 7. januára v pondelok, alebo či je 

to už v piatok sedem šesť, štvrtého.  

Takže, dám vám to vedieť. V tom mejli (maili). 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skvelé. 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Polakovič.  

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eeem. Ja sa chcem poďakovať za schválenie poriadku 

odmeňovania. A toto vyhlásenie robím kvôli tomu, že 

niektoré právne názory, ktoré som dostal boli, že to musí 

byť v zápise zo zasadnutia. 

Čiže, musím nahlas povedať, že sa vlastne vzdávam 

nároku na odmenu poslanca.  

Nerobím to kvôli tomu, že by si to poslanci 

nezaslúžili, robím to čiste z praktických dôvodov. Ktoré 

potom aj neskôr objasním vo veľmi zaujímavom 

investigatívnom blogu.  
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Ďakujem pekne. 

(poznámka: niekto sa zasmial, počuť v nahrávke) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee, keď. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ja, ja možno iba asi úplne na záver chcem povedať 

jednu vec, že ja už som predstavil eee, poznáte prvú, prvú 

a druhú námestníčku, pani Kratochvílovú a pani Štasselovú. 

Od zajtra nastupuje eee tretí pán námestník, alebo 

viceprimátor, tttorýjem ktorý je pán Káčer.  

Takže, chcel som to povedať ako. Vlastne, my sme to 

ešte ani. Viete to prví. Myslím, že sme to ani.  

Á, už ste to určite vedeli, takže to je. 

(poznámka:  potlesk) 

Takže, ak dovolíte, ja by som sa vám poďakoval na 

záver.  

Ďakujem vám za vašu aktívnu účasť na dnešnom rokovaní 

mestského zastupiteľstva. Samozrejme, vám prijem príjemné 
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prežitie vianočných sviatkov a úspešný celý nový rok 2019 

spoločný.  

Spoločne sa takto stretávame 7. februára na následnom 

za zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Samozrejme, my sa vidíme ešte pred tým skorej na 

zasadnutí mestskej rady, ktorá bude 24. januára 2019.  

A ďakujem vám aj ja osobne za trpezlivosť, ktorú ste 

dneska mali so mňou, lebo som v tom nový, asi ste si to 

všimli a trénoval som, ale bolo to zo zopár chýb som tam 

mal.  

Takže, ďakujem veľmi pekne za trpezlivosť.  

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanci sa začali rozchádzať) 

(poznámka: poslanec  

Skúsim to. Skús, zistime ako to je a skúsim to. Ja ja 

som tam úplne že vyfluovaný do (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) do večera. 

Á, ja som to chcel, no. 

Môžeme ešte na sekundu si sadnúť. Nejakú vec sme 

zabudli, aby sme boli v poriadku, jak to má byť. Dajte nám 
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sekundu, aj tak sme to stihli vo veľmi dobrom čase. 

Organizačné odhadovalo, že do dvadsiatej tu budeme, takže. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno. Ďakujem poslancovi Hrčkovi. 

Č, čo sme zabudli?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, pardon. My sme zabudli na uznesenie. Okej.  

(poznámka:  zasmiatie v rokovacej sále) 

To uznesenie, to je akože.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  čaká sa kým sa poslanci znova usadia na 

svoje miesta) 

Takže, odovzdávam, odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Eee, tam tá.  

Áno, ďa ďakujem. 
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Či, to už som zapojený, aby som  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

prečítal? 

Áno.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

No, stalo sa to, že keď pán poslanec Chren prečítal 

ten návrh uznesenia, tak sme hneď nehlasovali o tom 

uznesení.  

Vy ste ho síce nedostali ten materiál, ale pán Chren 

v priebehu dneška doručil návrhovej komisii písomný 

materiál aj s návrhom uznesenia, ktorý má dva body.  

Teraz ja pre istotu ho prečítam, pretože už uplynul 

nejaký čas medzitým, aby sme vedeli o čom hlasujeme.  
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Formálne je všetko v poriadku, ale mali by sme 

odhlasovať aj tento návrh uznesenia, lebo bol predložený aj 

písomne návrhovej komisii. 

Takže, návrh uznesenia znie: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy žiada primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy 

po A, žiada primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky  

po prvé, spracovať prehľad všetkých právoplatne 

vydaných požiadaviek na úpravy stavebnej infraštruktúry 

v lokalite Mlynské nivy, rozširovanie jazdných pruhov, 

úpravy križovatiek, zmeny organizácie dopravy, 

vyplývajúcich z požiadaviek dopravného posudzovania 

a právoplatných záväzných stanovísk hlavného mesta 

k jednotlivým investičným zámerom v lokalite Mlynské nivy. 

A po druhé, rokovať s investormi jednotlivých stavieb 

o koordinovanom postupe pri realizácií stavebných úprav 

ciest a križovatiek v najkratšom možnom termíne, 

pod koordináciou hlavného mesta, a to tak, aby maximálne 

možný rozsah stavebných úprav bol vykonaný v čase 

rekonštrukcie a dopravnej uzávery ulice Mlynské nivy a aby 

boli negatívne vplyvy na obyvateľov Bratislavy, vyplývajúce 
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z ďalších vynútených dopravných obmedzení v tejto lokalite 

po dokončení rekonštrukcie ulice Mlynské nivy, obmedzené 

na minimum. 

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee, vlastne nejaká diskusia k tomu?  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ona prebiehala v priebehu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prebiehala vlastne vtedy. Akože, okej. 

Takže, je to v poriadku.  

Prosím vás, eee, mmm, prezentujte sa a hlasujme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Bolo prítomných štyridsať poslancov. 
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Za bolo štyridsať poslancov, proti nebol nula 

poslancov bolo, zdržalo sa nula poslancov a nehlasovalo 

nula poh poslancov. 

To znamená, že konštatujem, že uznesenie bolo prijaté 

podľa predneseného návrhu. 

Ďakujem pekne. 

 

(poznámka: Hlasovanie – výstup z hlasovacieho zariadenia 

 

 Prítomní: 0 Áno 0 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 
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M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč ÁNO P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Rôzne - Výzva na koordináciu stavebných úprav, 

vyplývajúcich z požiadaviek dopravných riešení v lokalite 

Mlynské Nivy 

Uznesenie  
zo dňa 19.12.2018 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. spracovať prehľad všetkých právoplatne vydaných 

požiadaviek na úpravy stavebnej infraštruktúry 

v lokalite Mlynské nivy (rozširovanie jazdných pruhov, 

úpravy križovatiek, zmeny organizácie dopravy), 

vyplývajúcich z požiadaviek dopravného posudzovania 
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a právoplatných záväzných stanovísk hlavného mesta SR 

Bratislavy k jednotlivým investičným zámerom 

v lokalite Mlynské nivy, 

2. rokovať s investormi jednotlivých stavieb 

o koordinovanom postupe pri realizácií stavebných 

úprav ciest a križovatiek v najkratšom možnom termíne, 

pod koordináciou hlavného mesta SR Bratislavy, a to 

tak, aby maximálne možný rozsah stavebných úprav bol 

vykonaný v čase rekonštrukcie a dopravnej uzávery 

ulice Mlynské nivy a aby boli negatívne vplyvy 

na obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy, 

vyplývajúce z ďalších vynútených dopravných obmedzení 

v tejto lokalite po dokončení rekonštrukcie ulice 

Mlynské nivy, obmedzené na minimum. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre?  

Môžeme to rozpustiť? 

Ďakujem veľmi pekne a príjemné sviatky, ešte raz, 

všetkým.  
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(ukončenie o 16.53 h ) 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ctibor Košťál   Ing. arch. Matúš Vallo 
riaditeľ  primátor 

Magistrátu hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
Bratislavy Bratislavy 

 
 

Overovatelia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUDr. Ing. Martin Kuruc   Mgr. Tomáš Palkovič 
poslanec poslanec 

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

X X 


