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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

(09.06 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ak ste všetci pripravení, ra ra radi by sme začali. 

Ďakujem pekne. 

Začal by som iba úvodným slovom. Eee, kde to mám, 

sekundu.  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a 

páni, 

otváram riadne zasadnutie Mestského  zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na ktorom 

vítam poslancov mestského zastupiteľstva, starostov 

mestských častí a ostatných prítomných.  

Než pristúpime k pracovnej časti zasadnutia mestského 

zastupiteľstva dovoľujem si vás ešte upozorniť na výstavu, 

ktorú máme inštalovanú v predsáli našej siene, sú to, 

ďakujem pekne 

sú to výtvarné práce, ktoré sú práce žiakov 

výtvarného odboru na ZUŠ Eugena Suchoňa, ktorý sídli 

v Dúbravke.  
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Sú to malé um umelecké diela detí rôznych vekových 

kategórii. Deti od predškolského až po stredoškolákov 

a vysokoškolákov.  

Práce sú zamerané obsahovo tematický na využitie 

výtvarnej techniky, teda s využitým výtvarného jazyka. Táto 

kolekcia je veľmi rozmanitá nakoľko vám predstavuje práce 

žiakov s tematikou prírody, zvierat, portrétov, 

architektúry a víťazné súťažné práce. 

Na jednom výstavnom paneli sú práce absolventom pr, 

absolventov prvého a druhého stupňa, ktoré vytvárajú práce 

na základe vlastného výberu témy so spracovaním rôznej 

techniky. Ich práce sú  podložené cieľavedomým názorom 

a myšlienkami.  

Jeden z panelov je venovaný víťazom, víťazným prácam 

v rámci medzinárodnej súťaže "To je moje Mexiko", kde sú 

každoročne vyhlásené rôzne témy a žiaci opätovne získavajú 

v tejto súťaži ocenenia.  

Ako základná umelecká škola sa zúčastňuje rôznych 

celoslovenských a medzinárodných súťaží, kde sa prezentuje 

nielen samotný umelec a škola, ale aj hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Kým sa dostaneme eee k schváleniu programu a máme 

skutočne veľmi veľa bodov na prerokovanie, dovoľte mi 

povedať predsa len niekoľko slov k trom návrhom, ktoré 

považujem za mimoriadne dôležité pre fungovanie hlavného 

mesta a pre získanie dôvery Bratislavčanov a v lepšie 

spravovanie mesta. Napokon, aj pre budúcnosť Bratislavy. 

Prvým je princíp presadzovania verejného záujmu, 

efek, efektívneho vynakladania finančných prostriedkov 

mesta a kvalitných služieb, ktoré nám poskytujú mestské 

podniky.  

Mojim cieľom bolo zmeniť doteraz zaužívanú prax 

a prestať do týchto orgánov vyberať ľudí v politických 

linkách, preto som so skupinou odborníkov niekoľko mesiacov 

pripravoval návrh nových transparentných pravidiel výberu 

ľudí do vedenia týchto podnikov.  

Chcem, aby vo vedení a v orgánoch spoločností 

vlastnených, alebo ovládaných mestom, sedeli odborníci 

a dlho sme sa o tom bavili a žiadam vás o podporu tohto 

návrhu.  

Druhým bodom, na ktorý chcem upozorniť, je posilnenie 

bezpečnosti v našom meste prostredníctvom zmien vo 

fungovaní mestskej polície.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 11 

Nemôžeme si dovoliť, eee, prizerať sa ako 

v Bratislave, dokonca v samotnom centre mesta vznikajú nou 

gou (no go) zóny, kde je lepšie vôbec neísť, ani tadiaľ 

prejsť. 

Viem, že aj vo vašich mestských častiach a volebných 

obvodoch obyvatelia tento problém považujú za pálčivý 

a verím, že s novým vedením a plánovaním, zvýšením rozpočtu 

pre mestskú políciu sa tento stav ešte viac zlepší. 

Tretím je investícia do budúcnosti nášho mesta, 

Metropolitný inštitút Bratislava. Vytvorenie inštitútu je 

našou prioritou. MIB bude centrom inovácií, hnacou silou 

tvorivosti a nových prístupov, a teda, aj kľúčovým 

nástrojom na reálnu zmenu Bratislavy na mesto, ktoré dokáže 

konkurovať úrovňou života najvyspelejším metropolám.  

Verím, že MIB bude užitočným nástrojom zmeny nie len 

pre vedenie mesta a jeho obyvateľov, ale aj pre vás, 

mestských poslancov a poslankyne, napokon aj pre mestské 

časti. Bude poskytovať dáta, ako je vzdelávanie, workšopy 

(workshopy) na to, aby sme všetci mohli lepšie robiť 

komunálnu politiku.  

Vážené kolegyne, vážení kolegnia, kolegyne, 

o návrhov, kolegovia,  

o návrhoch sme sa v posledných týždňoch veľa spolu 

bavili, konzultovali a ja si veľmi vážim váš záujem 
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a pripomienky a prístup. Verím, že nielen dnes nájdeme 

zhodu na zodpovedných a užitočných rozhodnutiach pre naše 

mesto. 

Ďakujem pekne. 

 

A, teraz by som rád pristúpil k pracovnej časti 

rokovania dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta. 

Eee, podľa prezenčnej listiny je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, a preto 

konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiadali poslanci eee Lukáš 

Baňacký, Peter Lenč, Peter Cmorej a Monika Debnárová. 

 

 

VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A NÁVRHOVEJ 
KOMISIE   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 
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za overovateľov zápisnice z dnešného ustanovujúceho 

zasadnutia mestského zap zastupiteľstva odporúčam zvoliť 

pána Vladímíra Dolinaya a pána Ľuboša Krajčíra. 

Má niekto nejaký iný návrh?  

(gong) 

Eee, niečo tu píplo. 

Ak nie, tak dávam hlasovať o predloženom návrhu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Aha, ešte iba doplním, ospravedlňujem sa, viem, že po 

hlasovaní budeme musieť asi druhýkrát hlasovať, pani 

Ferenčáková odíde o dvanástej, je os ospravedlnená.  

Tak teraz sa ospravedlňujem za chaos aj za vás, pani 

starostka.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Eee, to znamená, že mám máme hlasovať ešte raz? Aby 

to bolo v poriadku?  

Nie. Ber beriete to na vedomie.  

Dobre. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťsedem poslancov. 

Za bolo tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali dvaja poslanci. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Voľba overovateľov zápisnice 

 Prítomní: 37 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 

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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner   J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír NEHLASOVAL J. Krúpa   

R. Kunst NEHLASOVAL 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  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Do návrhovej komisii, komisie na prípravu uznesení 

odporúčam zvoliť poslancov pána Milana Vetráka, Elenu 

Pätoprstú a, kto tam bol, prosím? Myslím, že tu bola zmena.  

(poznámka: počuť hovor mimo mikrofón) 

Pána poslanca Korčoka. 

Má niekto nejaký iný návrh ? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Sory, ja som na to zabudol medzitým. 

Ak nie, tak dávam hlasovať o predloženom návrhu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.)  

Um, potrebujem pero.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných bolo tridsaťdeväť. 

Za hlasovalo tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa 

nula, nehlasovalo sa nula poslancov. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Voľba návrhovej komisie 

 Prítomní: 39 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  
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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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner   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  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   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  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 spracúvala 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. 

 

 

SCHVÁLENIE PROGRAMU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

eee, pokračujeme ďalej. 

Návrh programu rokovania dnešného ustanovujúce 

zasadnutie mestského zastupiteľstva ste obdržali 

na pozvánke 31. 1. 2019.  
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(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 09., 31. 10., 30. 11., 31. 12. 2018 
a k 31. 1. 2019 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice 
v mestských častiach Bratislava-Petržalka, 
Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto 

3. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie hlavného 
mesta Slovenskej republiky s názvom Metropolitný 
inštitút Bratislava 

4. Návrh na schválenie personálnych zmien v Mestskej 
polícii hlavného mesta SR Bratislavy 

5. Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej 
organizácie Mestské lesy v Bratislave,Cesta mládeže 
4,  813 01  Bratislava a návrh na poverenie vedením 
príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, 
Cesta mládeže 4,  813 01  Bratislava 

6. Zásady výberu členov orgánov podnikov vlastnených 
alebo ovládaných mestom Bratislava a mestských 
podnikov a organizácií 

7. Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske 
združenia HC SLOVAN Bratislava - mládež, 
Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava a 
Jumping Joe ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 20 

Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2, pre 
spoločnosť HAMI FOOD s.r.o., so sídlom v Bratislave 

10. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku 
v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4015/23, 
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, 
spoločnosti RODEX CAR, s.r.o., so sídlom 
v Bratislave 

11. Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci 
zo dňa 20.04.2011, uzatvorenej medzi hlavným mestom 
Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom 
ľadového hokeja 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. 
polrok 2019 

13. Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 
2018 

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

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

16. Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR 
Bratislavy 

17. Návrh na odpísanie pohľadávok 

18. Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C 
body 1 - 10 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov 
Bratislava 

19. Informácia o plnení Uznesenia č. 1160/2018 časť B zo 
dňa 26.4.2018 – Koncepcia rozvoja Mestských lesov 
Bratislava 

20. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho 
kontrolného úradu SR k efektívnosti a účinnosti 
triedeného zberu komunálneho odpadu v hlavnom meste 
SR Bratislave a prijatých opatreniach 
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21. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 
separovanom zbere a strategických vyhliadkach do 
budúcnosti 

22. Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností 
Bratislavy  

23. Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta 
SR Bratislavy v rokoch 2016 - 2017  

24. Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej 
hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2018 

25. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 
2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 

26. Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

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

28. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 
25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta 
SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie 
podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe 
usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a 
o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov 

29. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 21419 dodatkom k Protokolu č. 11 88 
0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej 
organizácie Generálny investor Bratislavy 

30. Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej 
kultúrnej pamiatky „Vajnorský ľudový dom“ dodatkom k 
Protokolu č. 118808310500, do správy mestskej časti 
Bratislava-Vajnory, ako oprava minulých rokov 
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31. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo 
výmere 47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom 
námestí v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 

32. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo 
výmere 112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom 
námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 

33. Informácia o účasti členov-neposlancov na 
zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 
2018 do 31. 12. 2018  

34. Návrh na voľbu ďalších členov komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov 
občanov - neposlancov. 

35. Petícia proti výstavbe na Tematínskej 1, objekt 
materskej školy – materiál bude prerokovaný ako prvý 
o 16.30 h po vystúpení občanov 

36. Petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene 
Vydrice – materiál bude prerokovaný ako druhý 
o 16.30 h po vystúpení občanov 

37. Petícia za výstavbu vodovodu a pripojenia vody na 
ulici Za humnami – materiál bude prerokovaný ako 
tretí o 16.30 h po vystúpení občanov 

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

39. Interpelácie 

40. Rôzne 

16.00 h vystúpenie občanov  
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Informačné materiály: 

a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

b) Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2018 vykonaných na 
základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 1006/2017 
zo dňa 7.12.2017 

c) Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží 
a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými 
a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
v období od 1.4.2018 – 30.9.2018 

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

e) Informácia o stave predložených inventarizácií 
nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2018 

f) Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na 
nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov 

g) Informácia o stave riešenia predaja pozemkov v k. ú. 
Staré Mesto, ktorý bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
600/1997 z 25. 09. 1997, ktoré bolo zrušené 
uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017  

h) Informácia o splnení opatrenia prijatého na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra v spoločnosti Dopravný podnik 
Bratislava, akciová spoločnosť 

i) Informácia o plnení prijatých opatrení z kontroly 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy č. 
17/2018 

j) Informácia o plnení uznesenia č. 789/2017 časť B. 
Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  
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k) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých 
školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský 
rok 2017/2018 

l) Informácia o riešených škodách a záveroch k nim 
prijatých za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 
na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v 
organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

m) Informácia o trestných oznámeniach podaných za 
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom 
činným v trestnom konaní v období od 01. 01.2018 do 
31. 12. 2018. 

n) Informácia o plnení protikorupčného minima 
k 31.12.2018 

o) Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na 
zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2018 

p) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
september 2018 

q) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
október 2018 

r) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
november 2018 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení dávam teraz 

hlasovať o návrhu programu rokovania mestského 

zastupiteľstva tak, ako Vám bol zaslat zaslaný a ako bol 

prezentovaný. 

Prosím, prosím, prezentujte a hlasujte. Prezentujte 

sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Za tridsaťdeväť, proti bolo nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo sa nula. 

Konštatujem, že návrh programu dnešného zas, 

zasadnutia mestského zastupiteľstva ste schválili 

nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Program rokovania 

 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  

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   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  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   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  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:. 

Vážení členovia mestskej rady,  

než vám dám slovo, dovolil by som si zaradiť ešte 

do dnešného programu rokovania mestského zastupiteľstva 

ďalšie tri materiály pod názvami: 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, prvý je Návrh na schválenie rozhodnutia číslo 

jedna dvetisícdevätnásť primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o spôsobnosti mestských častí hlavného 

mesta SR Bratislavy udeľovať súhlas v súlade s paragrafom 

32 odstavec 2 písmeno ká (k) zákona číslo 404 2011 Zbierky 

zákonov o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ako bod číslo,  

to pero mám? Eee vydržte.  

Ako bod číslo koľko? Tu nemám.  

(poznámka: počuť rozprávanie mimo mikrofón, rozumieť 

„číslo môžeš vybrať, ostatné nezrozumiteľné) 

Tak ako bod číslo tridsaťdeväť.  

(poznámka: počuť hovor z pléna) 

Pardon, tridsaťdeväť A. 
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Ospravedlňujem sa. 

Aha, okej. Ospravedlňujem sa. Tridsaťdeväť A. 

A prepáčte, keď to ešte môžem zmeniť, tak by som dal 

tridsaťosem A. dobre? Aby, to ja som. Ospravedlňujem sa.  

Tridsaťosem A. 

Druhý bod je Návrh na schválenie personálnych zmien 

v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických 

obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ako bod číslo šesť A. 

Tretí bod, Návrh na zmenu stanov obchodných 

spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 

Odvoz a likvidácia odpadu, akciová spoločnosť a 

Bratislavská vodárenská s spoločnosť, akciová spoločnosť, 

ako bod číslo šesť Bé (B).  

Á, vážené poslankyne, vážení poslanci, 

ešte by som navrhol jednu zmenu v dnešnom programe, 

a to zaradiť materiál Informácia o vybavených 

interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy na prerokovanie hneď 

po skončení obedovej prestávky. 

Nech sa páči, teraz máte vy možnosť navrhnúť zmeny 

v takto schválenom programe.  
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Pripomínam, že všetky zmeny je potrebné schváliť  

v zmysle zákona o obecnom zriadení nadpolovičnou väčšinou 

všetkých poslancov. 

Pán Vetrák. 

Máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som chcel riadne do programu zaradiť dva body, 

ktoré sú tam ako informačné body.  

Prvý bod je tam vedený v informačných materiáloch 

ako, ako písmeno n ako Noro. To je, to je to protikorupčné 

minimum.  

Čiže, to by išlo ako bod, alebo môj návrh je, aby to 

išlo ako bod tridsaťosem Bé (B). Teda, za tými cudzincami.  

A potom ďalší bod tridsaťosem Cé (C), to je teraz 

informačný bod pod písmenom g. To je vlastne, má to dlhý 

názov, ale skrátene to je ten prípad pána Hitku.  

Takže, to by išlo ako tridsaťosem Cé (C).  

To je, tieto dva návrhy, vlastne dávam teraz. 
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, ideme, ak môžme ísť ďalej, tak ideme o každom 

hlas, eee, návrhu eee hmm.  

Tak teraz budeme hlasovať o jednotlivých návrhoch, 

ktoré dopĺňajú, respektíve menia program dnešného zas 

zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

A budeme teraz hlasovať o ná, prvom návrhu na 

zaradenie materiálu pod názvom, 

a teraz neviem, či to mám zase celé čítať?  

Alebo nemusím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Návrh na schválenie rozhodnutia číslo jedna 

dvetisícdeväť o o pôsobnosti mestským častí v rámci 

udeľovania súhlasu v súlade so zákonom 404/2001 o pobyte 

cudzincov. 

Prosím, prezentujte a hlasujte. Prezentujte sa 

a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Eee, prítomných bolo tridsaťdeväť. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo sa nula poslancov. 

Konštatujem, že predmetný materiál je zaradený do 

programu ďalší dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Zaradenie bodu 38A -  

 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  

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   J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

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 ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee, na navrhujem hlasovať o druhom návrhu na 

zaradenie materiálu pod názvom Návrh na schválenie 

personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch 

strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou 

Bratislavy. Ako bod číslo šesť A. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujeme. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 33 

Uznesenie bolo prijaté. 

Eee, prítomných bolo štyridsať. 

Za bolo štyridsať, proti bolo nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo sa nu, nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že predmetný materiál je zaradený do 

programu dnešného rokovania. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Zaradenie bodu 6A 

 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 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  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   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujme o treťom návrhu na zaradenie materiálu pod 

názvom Návrh na zmenu stanov obchodných spoločností dépébé 

(DPB), OLO a bévées (BVS). Ako bod číslo šesť Bé (B) 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Eee, ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je štyridsaťjedna poslancov. 

Za bolo štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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Konštatujem, že predmetný materiál je zaradený 

do programu dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Zaradenie bodu 6B 

 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  

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 ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
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Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na štvrtý návrh. A ten je, prerokovať materiál 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy hneď po 

skončení obedovej prestávky. Tak, aby to nebolo úplne na 

samom konci.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je štyridsaťjedna poslancov. 

Za bolo štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo sa, nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že predmetný materiál eee bude 

prerokovaný hneď po obedovej prestávke. 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 37 

Zaradenie bodu 38 ako prvý po obede 

 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  

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 ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  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:. 

Eee, pokračujeme ďalej. 

Na, eee, okej. 

mmm. prepáčte, poslanecký, po, hlasujeme ďalej za eee 

dva návrhy od pána poslanca Vetráka.  

Je to zaradenie bodu tridsaťosem Bé (B) protikorupčné 

min minimum, ako bod, teda, tridsaťosem Bé (B). Alebo 

materiál, infomateriál o korupčnom, Protikorupčnom minime, 

tridsaťosem, ako číslo tridsaťosem Bé (B). 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Za štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula poslancov. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 39 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Zaradenie bodu 38 B (pôvodný informačný bod n) 

 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  

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 ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  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:. 

Poďme na ďalšiu zmenu. Eee.  

Hlasujme, alebo teda, respektíve, ide o bod kde sa 

rieši eee mmm pán Hitka, zaraďujeme ako bod tridsaťosem Cé.  

Prosím vás, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťjedna poslancov. 

Za bolo štyridsať, proti bolo nula, zdržalo sa nula 

a nehlasoval jeden poslanec, alebo poslankyňa. 

Konštatujem, že predmetný materiál je zaradený do 

programu dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Zaradenie bodu 38 C (pôvodný informačný bod g) 

 Prítomní: 41 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 

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 
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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  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  NEHLASOVAL 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   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  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:. 

Myslím, že môžem konštatovať, že program dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva je definitívne 

u upravený.  

 

(poznámka: 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

Program: 

1 Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 09., 31.10., 30.11., 31.12. 2018 a k 
31.1. 2019 

2 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v 
mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-
Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto 

3 Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie hlavného 
mesta Slovenskej republiky s názvom Metropolitný 
inštitút Bratislava 

4 Návrh na schválenie personálnych zmien v Mestskej 
polícii hlavného mesta SR Bratislavy 

5 Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej 
organizácie Mestské lesy v Bratislave,Cesta mládeže 
4, 813 01 Bratislava a návrh na poverenie vedením 
príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, 
Cesta mládeže 4, 813 01 Bratislava 

6 Zásady výberu členov orgánov obchodných spoločností 
s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a rozpočtových a príspevkových 
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organizácií hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

6A Návrh na schválenie personálnych zmien v 
štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických 
obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

6B Návrh na zmenu stanov obchodných spoločností 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a.s. 

7 Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske 
združenia HC SLOVAN Bratislava - mládež. 
Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava a 
Jumping Joe ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

9 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Petržalka, pare. č. 2, pre 
spoločnosť HAMI FOOD s.r.o., so sídlom v Bratislave 

10 Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v 
Bratislave, k. ú. Nivy, pare. č. 4015/23, 
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, 
spoločnosti RODEX CAR, s.r.o., so sídlom v 
Bratislave 

11 Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci 
zo dňa 20.04.2011, uzatvorenej medzi hlavným mestom 
Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom 
ľadového hokeja 

12 Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. 
polrok 2019 

13 Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 
2018 

14 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
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15 Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských 
plôch na graffiti umenie 

16 Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR 
Bratislavy 

17 Návrh na odpísanie pohľadávok 

18  Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C 
body 1 -10 zo dňa 23.10. 2014 Mestských lesov 
Bratislava 

19 Informácia o plnení Uznesenia č. 1160/2018 časť B zo 
dňa 25.4.2018 - Koncepcia rozvoja Mestských lesov 
Bratislava 

20 Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho 
kontrolného úradu SR k efektívnosti a účinnosti 
triedeného zberu komunálneho odpadu v hlavnom meste 
SR Bratislave a prijatých opatreniach 

21 Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 
separovanom zbere a strategických vyhliadkach do 
budúcnosti 

22 Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností 
Bratislavy 

23 Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta 
SR Bratislavy v rokoch 2015 -2017 

24 Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej 
hlavným mestom SR Bratislavou vr. 2018 

25 Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa či. 9 ods. 
2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 

26 Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

27 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných 
nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v 
spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z. 
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28 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 
25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta 
SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie 
podľa zákona č. 250/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe 
usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a 
o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov 

29 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, pare. č. 21419 dodatkom k Protokolu č. 11 88 
0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej 
organizácie Generálny investor Bratislavy 

30 Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej 
kultúrnej pamiatky „Vajnorský ľudový dom" dodatkom k 
Protokolu č. 118808310500, do správy mestskej časti 
Bratislava-Vajnory, ako oprava minulých rokov 

31 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo 
výmere 47,26 m^ v stavbe podchodu na Hodžovom 
námestí v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 

32 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo 
výmere 112,04 m^ v stavbe podchodu na Hodžovom 
námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 

33 Informácia o účasti členov-neposlancov na 
zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 
2018 do 31.12. 2018 

34 Návrh na volbu ďalších členov komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov 
občanov - neposlancov. 

35 Petícia proti výstavbe na Tematínskej 1, objekt 
materskej školy - materiál bude prerokovaný ako prvý 
o 15.30 h po vystúpení občanov 

36 Petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene 
Vydrice - materiál bude prerokovaný ako druhý o 
16.30 h po vystúpení občanov 
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37 Petícia za výstavbu vodovodu a pripojenia vody na 
ulici Za humnami - materiál bude prerokovaný ako 
tretí o 15.30 h po vystúpení občanov 

38 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy - ako prvý bod po obedňajšej prestávke – 
bude prerokovaný ako prvý po obede 

38A Návrh na schválenie Rozhodnutia č. 1/2019 primátora 
hlavného mesta Slovenskej republiky o pôsobnosti 
mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 
písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

38B Informácia o plnení protikorupčného minima 
k31.12.2018 (pôvodný informačný bod zaradený pod 
písmenom n) 

38C Informácia o stave riešenia predaja pozemkov v k. ú. 
Staré Mesto, ktorý bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
600/1997 z 25. 09.1997, ktoré bolo zrušené uznesením 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20.11. 2017 (pôvodný 
informačný bod zaradený pod písmenom g) 

39 Interpelácie 

40 Rôzne 

 

Vystúpenie občanov o 16:00 h 

 

Informačné materiály: 

a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

b) Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2018 vykonaných na 
základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 1006/2017 
zo dňa 7.12.2017 
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c) Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží 
a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými 
a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
v období od 1.4.2018 – 30.9.2018 

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

e) Informácia o stave predložených inventarizácií 
nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2018 

f) Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na 
nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov 

g) Informácia o stave riešenia predaja pozemkov v k. ú. 
Staré Mesto, ktorý bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
600/1997 z 25. 09. 1997, ktoré bolo zrušené 
uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017 (bod 
zaradený ako riadny bod na prerokovanie mestským 
zastupiteľstvom pod číslom 38 C) 

h) Informácia o splnení opatrenia prijatého na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra v spoločnosti Dopravný podnik 
Bratislava, akciová spoločnosť 

i) Informácia o plnení prijatých opatrení z kontroly 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy č. 
17/2018 

j) Informácia o plnení uznesenia č. 789/2017 časť B. 
Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  

k) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých 
školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský 
rok 2017/2018 

l) Informácia o riešených škodách a záveroch k nim 
prijatých za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 
na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v 
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organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

m) Informácia o trestných oznámeniach podaných za 
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom 
činným v trestnom konaní v období od 01. 01.2018 do 
31. 12. 2018. 

n) Informácia o plnení protikorupčného minima 
k 31.12.2018 (bod zaradený ako riadny bod na 
prerokovanie mestským zastupiteľstvom pod číslom 
38 B) 

o) Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na 
zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2018 

p) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
september 2018 

q) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
október 2018 

r) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
november 2018 

koniec poznámky) 
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 30. 
09., 31.10., 30.11., 31.12. 2018 A K 
31.1. 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, 

prvým bodom,  

kde mám, kde program, program program program, 

program, 

(poznámka: počuť slová „tam máš“) 

prvým bodom dnešného rokovania mestského 

zastupiteľstva je materiál Informácia o plnení uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy splatných k 30. 9., 31.10., 30.11., 

31.12. 2018 a k 31.1. 2019. 

Úvodné slovo k predmetnému materiálu prednesie 

spracovateľ.  

Nech sa páči. 

No? Funguje nám to? Už, už to (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo), už to funguje. 
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Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  poverená vedením 

organizačného oddelenia: 

No. 

Tento materiál sa spracováva na základe podkladov 

z jednotlivých oddelení a sekcií, tak ako nám boli 

predložené. 

Sú tam návrhy na zrušenie dvoch uznesení.  

Aha, nie. Pardon.  

Na zrušenie štyroch uznesení, ktoré sa týkajú, 

štyridsaťštvorka, návrh na zrušenie, jedno je doručovanie 

výpisov, čož je zbytočné, aby sme vám všetkým posielali 

výpisy, keďže sú zverejnené na webovej stránke a keď ich 

chcete, dostanete ich vlastne hneď po hlasovaní.  

Čiže, toto je uznesenie, ktoré je vykonané vlastne 

hneď a sú zverejnené na webe všetky hlasovania. Takže, 

nebudeme vám ich posielať ďalej, nebudeme vám ich posielať 

mejlami (mailami). 

Druhé uznesenie sa týka eee zmien a doplnkov územného 

plánu na Haanovej a Pankúchovej.  

Tam je to zdôvodnené tým, že ide o veľmi malý výmer, 

ktorý plat, treba schváliť, musí schváliť mestská časť 

a nie, nie je to v právomoci mesta.  
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Ďalšie uznesenie je, sa týka predkladania informácie 

o aktuálnom počte herní a kasín.  

Tam je to o tom, že mesto nemá k tomuto prístup po 

novele zákona, takže to nevieme poveda, nevieme urobiť. 

Nevieme to plniť.  

A posledné sa týka mediálnej komisie, ktorú sme 

schválili v minulom období. Boli tam nejaké ďalšie veci. 

Teraz mediálna komisia bola schválená v súč eee ako súčasť 

kultúrnej komisie. Čiže je to už vlastne eee neplatné 

uznesenie, keďže komisiu máme niekde inde a tá si už bude 

robiť svoje štatúty a svoje veci v rámci svojich možností.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

My má máme prihláseného občana do diskusie.  

Teraz neviem, či to musia musí zastupiteľstvo 

schváliť?  

Normálne hlasovaním, hej?  

(poznámka: počuť hovor mimo mikrofón „aklamačne“, 

nie, iba“) 
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Dobre. Aklamačne. Teda, máme pána kole Koleka Ignáca 

inžiniera z Mládežníckej 10. Ktorý chce vystúpiť k tomuto 

bodu programu. 

Dávam hlasovať o tom, že súhlasíme, aby vystúpil. 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Pán Kolek, máte slovo. 

Občan: Ing. Ignác   K o l e k : 

Dobrý deň prajem všetkým. 

Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, 

ďakujem vám za možnosť vystúpiť už hneď v prvom bode. 

Nebudem zdržiavať, budem sa snažiť byť akože stručný. 

Nám sa v závere minulého volebného obdobia podarilo 

prijať uznesenie číslo jedna nula tridsaťšesť, ktoré 

riešilo iniciatívu mesta v snahe oddĺženia mestskej časti 

Devín, ktorá je v nútenej správe.  

Ja som si nejak prečítal tento bod a na toto 

uznesenie sa nejakým spôsobom pozabudlo. Ono v časti Cé (C) 

má, teda primátor bol požiadaný, aby v časti, eee, v časti 
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Cé (C) tohto uznesenia, aby na každom zastupiteľstve 

informoval čo v tejto veci mesto urobilo. Hej? 

Čiže, poprosím vás všetkých tu, ja som s kolegom, 

teda ktorý zastupuje mestskú časť, o tom rozprával, aj pani 

starostke. 

Čiže, nemalo by sa zabudnúť na toto uznesenie je 

nielen dôležité pre mestskú časť, ale takisto je to vizitka 

aj mesta, a poviem, aj nového zoskupenia, ktoré, ktoré sa 

po voľbách takýmto spôsobom kreovalo.  

Myslím, že to, čo bolo dobre rozbehnuté v minulom 

volebnom období, nemá problém, aby sa pokračovalo.  

Ja teda si neodpustím iba jednu maličkú poznámku, že 

možno keby pán primátor minule bol aj ik, teda aktívnejší, 

alebo iniciatívnejší a ochotní v tejto veci niečo urobiť, 

nový pán primátor by už mal na stole ďaleko zreteľnejšie 

podklady, v ktorých by sa jednoznačne mohlo postupovať. 

Takže, poprosím, pán primátor, aby ste na svoj štáb 

nejakým spôsobom preniesli aj túto úlohu, sledovať 

uznesenie jedna nula tridsaťšesť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee, eee, pani starostka Čahová, ne nevie sa 

prihlásiť do diskusie, niečo tam nefunguje.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, prepáčte.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Ospravedlňujem sa.  

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa ospravedlňujem kolegovia, kolegyne, že teda 

budem s tým troška zdržiavať, len nerátal som s tým, že, že 

sa budem musieť zaoberať týmto bodom, ale keď som si to 

večer, v noci pozeral, tak som zistil, že, že niektoré tie 

uznesenia by tam mali byť eee eee spomenuté v tom materiáli 

trocha inak.  
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Už pán Kolek jedno spomenul, to tu zrovna nemám. Ja 

som si, ja si sledujem väčšinou tie moje, kde som bol 

spolupredkladateľom a eee priznám sa, neviem že akým 

spôsobom sa to tam dostalo, ale dôležité je, že aby sa to 

upravilo. 

Mám teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý znie: 

Návrh uznesenia sa mení a dopĺňa takto: 

V časti A v bode tri sa dopĺňajú tieto body: 

Ja to najprv prečítam, potom krátko k tomu vysvetlím, 

lebo tie čísla vám asi nebudú nič hovoriť. 

Čiže, v časti A v bode 3 sa dopĺňajú tieto body: 

Ešte poviem, že ak by som prekročil ten čas štyri 

minúty, tak poprosím o predĺženie na tých šesť minút. 

bod 3.3 číslo 172/2015 zo dňa 11. 06. 2015  

bod 3.4 číslo 526/2016 zo dňa 29. 06. až 30. 06. 2016 

bod 3.5 číslo 746/2017 časť Bé (B) body 3 a 4 a časť 

Cé (C) zo dňa 29. 3. 2017 

bod 3.6 číslo 943/2017 časť Cé (C) bod 1 zo dňa 28. 

09. 2017 

a bod 3.7 číslo 998/2017 časť eF (F), Gé (G) a Há (H) 

zo dňa 20. 11. 2017. 

a v nadväznosti na to potom druhý bod toho 

pozmeňováku je, že v časti Bé (B) bode 7 sa vypúšťajú body 
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7.2 

a písmena eF (F), Gé (G) a Há (H) z bodu 7.4. 

Tie dva body spolu súvisia, lebo niekde to pridávame, 

niekde odo odoberám z tých zrušených uznesení.  

A teraz v krátkosti vysvetlím, že čo, čo tam som 

podopĺňal. 

Vlastne, medzi nesplnené uznesenia som zaradil to 

uznesenie, prvé, to uznesenie sa týka toho prípadu pána 

Hitku. 

Krátko vysvetlím. 

Tam, tam tá, to uznesenie z roku 2015, ktoré som 

predkladal ešte s ďalšími dvoma kolegami bolo o tom, že by 

sa mala vypracovať zo strany vedenia mesta aj finančná 

alternatíva tomu, ak by v tom reštitučnom spore tí reš, 

domnelí reštituenti ten spor vyhrali. A takáto analýza 

vlastne nikdy nebola vypracovaná.  

Čiže, to uznesenie vlastne ešte nebolo nikdy splnené. 

Preto by sa tam malo dostať naspäť, a to je ten prvý bod.  

Druhý bod.  

Tá päť dva šestka dvetisícšestnásť, to si viacerí 

pamätáte. V roku 2016 sa stalo, že té vé Bratislava (TV 

Bratislava) nedostala vyplatené všetky peniaze, ktoré pán 

primátor podpísal v dodatku k zmluve.  
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Pán primátor podpísal aj to doplatenie tých peňazí a, 

ten bývalý pán primátor, a potom sa zbadal, že s tým 

nesúhlasí, ale jednoducho, to uznesenie je stále platné 

a ten doplatok nebol vyplatený. 

Čiže, to uznesenie je nesplnené. Preto ho tam dopĺňam 

ako druhé nesplnené.  

Tretie nesplnené, to je to, čo tu bolo spomínané, to 

je ten zákaz výstavby na, na pozemkoch na Haanovej 

a Mamateyovej.  

Tam jednoducho, mestská časť v zmysle stanoviska 

prokuratúry nevie spraviť územné plány zón, pretože výklad 

tej prokuratúry a už žaluje aj Petržalku na súde ohľadne 

toho, je taký, že musí byť v tom veľkom územnom pláne 

mesta, musia byť presne tie ulice, alebo tie zóny, kde by 

sa mal robiť územný plán zón, spomenuté. A preto toto 

uznesenie by sa nemalo vyhodiť.  

Navyše, (gong) tam sú tri body,  

čiže, ešte tie dve minúty poprosím. 

Tam sú tri body, ktoré nie všetky sa týkajú iba 

územného plánu zóny v takom malom rozsahu, ako to tvrdí, 

tvrdia niektorí úradníci magistrátu.  

Čiže, tieto body tam treba ponechať.  
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Možno sa pamätáte, je to tá petícia, kde bolo viac 

ako päťtisíc ľudí, ktorí žiadali, aby tieto body boli 

naplnené.  

Takže, bol by som aj ja osobne nerád, keby sme išli 

teraz proti tým ľuďom, ktorí sem aj chodili na to 

zastupiteľstvo a žiadali to. 

Ďalšie uznesenie sa týka, to je tá deväť štyri trojka 

dvetisícsedemnásť, ten bod Cé (C). To je vlastne uznesenie, 

ktoré sa týka terás, ale je to len jeden bod v tých 

terasách a to je bod, ktorý sa týka GIB-u. lebo síce na 

prokuratúru sa dal protest, ale ten protest sa týkal iných 

vecí ako úlohy GIB-u a úloha GIB-u stále trvá a je 

nesplnená.  

Takže, to uznesenie by malo byť medzi nesplnenými. Tá 

časť Cé (C) bod 1. 

To je úloha pre GIB do 30. 6. 2108, aby skolaudovalo 

terasy, ktoré má zapísané ako neskolaudované. To, to 

neurobili.  

Čiže, je to nesplnené.  

A posledný ten bod, ktorý som tu diktoval, to je tá 

deväť, deväť, osmička o tej mediálnej komisii.  
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Väčšina bodov z tej mediálnej komisie už sa môže 

zrušiť, to pani vedúca organizačného má pravdu, ale tie 

body eF (F), Gé (G) a Há (H) sú stále aktuálne aspoň 

v časti a nedajú sa zrušiť, ale mali by sa preformulovať, 

a ja to preformulovanie urobím už na najbližšie 

zastupiteľstvo, ale nebolo by dobré tie body zrušiť, lebo 

časť z nich je stále platná. 

Čiže, toľko na vysvetlenie. 

Ja vás poprosím o podporu. Ide vlastne všetko 

o uznesenia, kde som nejakým spôsobom bol 

spolupredkladateľom, spolu sme to tu riešili, prelamovali 

sme veto pána primátora a bola by škoda, keby teraz nejakým 

nedorozumením zo strany, povedzme, niektorých úradníkov na 

magistráte, sa pokazila robota, ktorá sa tu robila jeden, 

dva a viac rokov.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Slovo má poslanec Kunst. 

Mgr. Rastislav   K u n s t ,  poslanec MsZ: 

Dobrý deň. 
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Ja by som len rád podporil to, čo povedal pán Kolek. 

Vypadol ten materiál, ti to uznesenie 1036 úplne z tohto 

plnenia uznesení, aby sme do najbližšieho zastupiteľstva to 

tam zaradili a vedeli sa o tom baviť.  

Pre nás ako mestskú časť je to veľmi dôležité. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pani starostka Kolková. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja len chcem vysvetliť. 

Máme mnohých nových kolegov, nevedia o čom to je celá 

nútená správa v Devíne. Rada pripravím informačný materiál, 

teda, aby sa zorientovali. 

Sme v neriešiteľnej situácii. Bez pomoci, či už 

nejakej zmeny legislatívy, mesta alebo neviem ešte kto by 

vedel pomôcť, sedemstotisícový rozpočet, nulový majetok 

a dlhy vo výške jedenásť miliónov. Vyrokovali sme ich na 
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päť a pol. Ale z tých čísiel, ktoré som uviedla, vidíte, že 

skutočne sa ďalej nepohneme.  

Prečo by vás to malo zaujímať?  

Často blokujeme aj rôzne veci, ktoré by sa, keby sme 

neboli v nútenej správe, dali riešiť a sú celomestského 

významu, takže ozaj je potrebné nútenú správu zrušiť. 

A zároveň teda chcem využiť priestor, avizovať, chcem 

poprosiť pána primátora o stretnutie v tejto veci niekedy 

máj, apríl (gong) máj. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem, pán primátor, za slovo. 

Ja by som chcela upozorniť, že nastal nejaký 

technický problém, pretože ja som sa hlásila s faktickou 

poznámkou k vystúpeniu pána Koleka a niekoľkokrát ma 

zrušili, technické oddelenie, lebo že nebola otvorená 
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rozprava. Ale predsa pán Kolek bol ako prvý, ktorý vystúpil 

v tej rozprave. On sa prihlásil do rozpravy, eee, 

k materiálu plnenie uznesení. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čiže, ja som mala právo reagovať na jeho faktickú. 

Však on tu predsa nevystúpil ako predkladateľ materiálu 

plnenie uznesení.  

Takže, ja som sa chcela spýtať priamo pána Koleka, 

pretože ja si to dobre nepamätám, bola som aj 

v predchádzajúcom zas, eee, období eee poslankyňou a mne sa 

zdá, že pán primátor to uznesenie nepodpísal.  

Ja neviem, či je tu niekto, čo, kto si pamätá, ako to 

uznesenie dopadlo.  

Ale pán Kolek je možno v predsálí a možno by to vedel 

na to odpovedať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Eee. Pretože, mám dojem, pán Kolek povedal, že platí 

uznesenie, pán primátor, že pán bývalý primátor ho 

nepodpísal, ale toto zastupi, to bývalé zastupiteľstvo 

prehlasovalo veto pána primátora, to znamená, že to 

uznesenie malo istú silu a mali by sme mu pripísať teda 

dostatočnú vážnosť. 

Čiže, podporujem pána Koleka v tejto snahe, aj pána 

poslanca Kunsta.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Kolková s faktickou. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Tiež to myslím, že bolo tak, že pán primátor odmietol 

s argumentom, vraj to je protizákonné, v rozpore so 

zákonom. Preukazovali sme, že to až tak nie je. Výklad 

zákonov je často veľmi rozlišný.  

Áno, tiež si myslím, že to uznesenie je platné. Že to 

bolo prelomené. To veto.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 64 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

organizačné oddelenie. 

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

organizačného oddelenia: 

Bolo prelomené veto k tomuto uzneseniu, ale myslím, 

že bližšie by vedel pán Kasander povedať, lebo je ako, 

stále ho evidujeme ako protizákonné.  

Neviem, či pán Kasander vie bližšie k tomu povedať. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prelomené veto, ale neplnilo sa, lebo to išlo proti 

zákonu. Aspoň tak sme dostali informáciu z zo sekcie 

financií.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

U, keď môžem povedať za nás, určite k tomu zvoláme 

rokovanie, vyjasníme to a dáme o odpoveď taká, ako k tomu 

patrí. 

Dobre?  

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ideme, ideme h h, myslím, že ideme hlasovať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pardon. Takže,  

(poznámka: počuť slová „prečíta návrh uznesenia“) 

Áno.  

Eee, (poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďakujem. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, k tomuto bodu tu mám písomne len jeden 

pozmeňujúci, doplňujúci návrh, teda, ten svoj vlastný. 

Prečítal som ho, tak budeme o ňom hlasovať ako o celku. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tom pozmeňujúcom návrhu. 

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.) 

(poznámka: počuť slová  

mužský hlas „ale iba o tomto jednom“  

ženský hlas „o tom jednom, o tom jednom návrhu“  

mužský hlas „uhm“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijané, prijaté. 

Prítomní je tridsaťosem poslancov. 

Za bolo tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Informácia o plnení uznesení MsZ – návrh p. Vetráka 
 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  

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  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 ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník   
 
koniec poznámky)  

 

Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže, ten pozmeňujúci návrh bol prijatý. 

A teraz ideme hlasovať o materiáli ako o celku už 

vrát, so zapracovaním toho pozmeňujúceho návrhu. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Presne tak. 

Teraz dávam hlasovať o uznesení ako o celku aj so 

zapracovaním pozmeňovacieho materiálu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní je tridsaťosem poslancov. 

Za bolo tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo s nula poslancov. 

Takže, na základe tohto posledného hlasovania 

konštatujem, že takto upravené uznesenie bolo prijaté 

mestským zastupiteľstvom. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 1 Informácia o plnení uznesení MsZ september 2018 
až január 2019 

 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  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 69 

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  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 ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09., 31. 10., 

30. 11., 31. 12. 2018 a k 31. 1. 2019 
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Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

1.1  č. 569/2016 časť C zo dňa 30. 6. 2016 

1.2  č. 624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 

1.3  č. 668/2016 časť B bod 2 zo dňa 16. 11. 2016 

1.4  č. 1030/2017 bod 3 zo dňa 8. 12. 2017 

1.5  č. 1041/2018 zo dňa 21. 2. 2018 

1.6  č. 1063/2018 časť B body 1, 2, 3, zo dňa 21. 2. 

2018 

1.7  č. 1097/2018 časť B bod 3 zo dňa 21. 2. 2018 

1.8  č. 1104/2018 časť C zo dňa 15.3. 2018 

1.9  č. 1107/2018 časť B zo dňa 15. 3. 2018 

1.10  č. 1158/2018 časť B zo dňa 26. 4. 2018 

1.11  č. 1158/2018 časť D bod 1 zo dňa 26. 4. 2018 

1.12  č. 1213/2018 časť B zo dňa 27. 9. 2018 

1.13  č. 14/2018 časť C zo dňa 19. 12. 2018 

 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

2.1  č. 646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 

2.2  č. 306/1996 časť D bod 1.1 zo dňa 30. 5. 1996 v 

znení uznesenia č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 2015 

2.3  č. 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 

2.4  č. 165/1999 zo dňa 7. 10. 1999 

2.5  č. 186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 
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2.6  č. 260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 v znení 

uznesenia č. 38/2007 časť B zo dňa 1. 3. 2007 

2.7  č. 283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 

2.8  č. 383/2000 zo dňa 14. 9. 2000 

2.9  č. 43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 

2.10  č. 44/2003 zo dňa 6. 3. 2003 

2.11  č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 

2.12  č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 

2.13  č. 941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 

2.14  č. 955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 

2.15  č. 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 

2.16  č. 1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 

2.17  č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 

2.18  č. 64/2011 časť A body 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011 

2.19  č. 402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 

2.20  č. 441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012 

2.21  č. 467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 

2.22  č. 639/2012 zo dňa 27. 6. 2010 

2.23  č. 673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 

2.24  č. 673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012 

2.25  č. 673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012 

2.26  č. 924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 

2.27  č. 954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 

2.28  č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 

2.29  č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 

2.30  č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 

2.31  č. 1147/2013 časť D bod 4 zo dňa 26. 6. 2013 

2.32  č. č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 

2.33  č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 

2.34  č. 1410/2014 časť C zo dňa 30. 1. 2014 

2.35  č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 

2.36  č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 

2.37  č. 1743/2014 časť C bod 1 zo dňa 25. 9. 2014 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 72 

2.38  č. 1743/2014 časť C bod 4 zo dňa 25. 9. 2014 

2.39  č. 1798/2014 časť C body 5, 6, 7, zo dňa 23. 

10. 2014 

2.40  č. 135/2015 časť A body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 

2015 

2.41  č. 172/2015 zo dňa 11. 6. 2015 

2.42  č. 485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 

2.43  č. 519/2016 zo dňa 29. 6. 2016 

2.44  č. 692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016 

2.45  č. 704/2016 časť C zo dňa 8. 12. 2016 

2.46  č. 789/2017 časť B zo dňa 26. 4. 2017 

2.47  č. 811/2017 zo dňa 27. 4. 2017 

2.48  č. 942/2017 bod 3 zo dňa 28. 9. 2017 

2.49  č. 1030/2017 bod 1 zo dňa 8. 12. 2017 

2.50  č. 1031/2017 zo dňa 8. 12. 2017 

2.51  č. 1034/2018 bod 1 podbod 1.1. zo dňa 21. 2. 

2018 

2.52  č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 

2.53  č. 1058/2018 bod 3 zo dňa 21. 2. 2018 

2.54  č. 1097/2018 časť B body 1 a 2 zo dňa 21. 2. 

2018 

2.55  č. 1114/2018 časť B body 1, 2, 3, zo dňa 22. 3. 

2018 

2.56  č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 4. 2018 

2.57  č. 1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018 

2.58  č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 

2.59  č. 1175/2018 časť B zo dňa 22. 6. 2018 

2.60  č. 1212/2018 časť A body 1 a 2 zo dňa 27. 9. 

2018 

2.61  č. 1217/2018 časť B zo dňa 27. 9. 2018 

3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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3.1  č. 742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 03. 2017 

3.2  č. 1212/2018 časť B bod 2 zo dňa 27. 09. 2018 

3.3  č. 172/2015 zo dňa 11. 06. 2015 

3.4  č. 526/2016 zo dňa 29. 06. – 30. 06. 2016 

3.5  č. 746/2017 časť B body 3 a 4 a časť C zo dňa 

29. 03. 2017 

3.6  č. 943/2017 časť C bod 1 zo dňa 28. 09. 2017 

3.7  č. 998/2017 časť F, G a H zo dňa 20. 11. 2017 

4. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy bez termínu: 

4.1  č. 396/2016 časť C bod 2 zo dňa 30. 03. 2016 

4.2  č. 619/2016 časť B bod 2 podbod 2.3 zo dňa 29. 

09. 2016 

4.3  č. 692/2016 časť B bod 4 zo dňa 08. 12. 2016 

4.4  č. 766/2017 bod 2 zo dňa 29. 03. 2017 

4.5  č. 772/2017 časť B zo dňa 30. 03. 2017 

4.6  č. 796/2017 body 1 a 2 zo dňa 27. 04. 2017 

4.7  č. 800/2017 zo dňa 27. 04. 2017 

4.8  č. 856/2017 časť B body 3 a 4 zo dňa 25. 05. 

2017 

4.9  č. 867/2017 bod 1 zo dňa 25. 05. 2017 

4.10  č. 869/2017 časť B zo dňa 25. 05. 2017 

4.11  č. 1010/2017 časť D zo dňa 07. 12. 2017 

4.12  č. 1048/2018 zo dňa 21. 02. 2018 

4.13  č. 1128/2018 časť D bod 1 zo dňa 25. 04. 2018 

5. Podanie podnetu na protest prokurátora k uzneseniu 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
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5.1. č. 943/2017 zo dňa 28. 09. 2017 – prelomené veto 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy uznesením 

č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017. 

 

B. schvaľuje 

6. Určenie nových kontrolných termínov plnenia uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

p. č.  nositeľ 
uznesenia 

číslo 
uznesenia 
zo dňa 

pôvodný 
termín 

nový termín 
splnenia 
uznesenia 

6.1 
riaditelia 
rozpočtových 
a 
príspevkových 
organizácií 

165/1999 
zo dňa 7. 10. 
1999 

TK: k 31. 3. 
a k 30. 9. 

TK: 1 x ročne 
vždy k 31. 
12. 

6.2 
komisii pre 
školstvo, 
vzdelávanie 
a šport MsZ 

260/2000 
časť C 
zo dňa 16. 3. 
2000 
v znení 
uznesenia 
č. 38/2007 
časť B 
zo dňa 1. 3. 
2007 

T: úloha 
trvalá 
TK: 30. 4., 
31. 10. 

TK: 1 x ročne 
vždy k 31. 
12. 

 
 

6.3 
primátor 955/2010 

časť D 
zo dňa 29. 4. 
2010 

27. 5. 2010 
Predlžované 
termíny: 
30. 9. 2010 
28. 2. 2011 
26. 5. 2011 
15. 12. 2011 
21. 12. 2012 
20. 12. 2013 
30. 9. 2014 
17. 12. 2016 
31. 5. 2018 

30. 9. 2019 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 75 

31. 12. 2018 

6.4 
riaditeľ 
magistrátu 

21/2011 
časť D bod 2 
zo dňa 3. 3. 
2011 

každé 
zasadnutie 
MsZ 

TK: 1 x ročne 
vždy k 31. 
12. 

6.5 
riaditeľ 
magistrátu 

1000/2013 
zo dňa 27. 2. 
2013 

Priebežne 
od 1. 3. 2013 

TK: 1 x ročne 
vždy k 31. 
12. 

6.6 
primátor 1458/2014 

časť B 
zo dňa 26. 3. 
2014 

TK: k 30.6. 
a 31. 12. 
Zmena 
termínu: 
raz mesačne 

TK: polročne 
počnúc 1. 3. 
2019 

6.7 
primátor 1743/2014 

časť C bod 1 
zo dňa 25. 9. 
2014 

15. 12., 
každoročne 

25. 4. 2019 

6.8 
primátor 519/2016 

zo dňa 29. 6. 
2016 

každé dva 
mesiace 
počnúc 1. 7. 
2016 

každých 6 
mesiacov 
počnúc 
1. 4. 2019 

6.9 
primátor 704/2016 

časť C 
zo dňa 8. 12. 
2016 

31. 3. 2017 
Predlžované 
termíny: 
31. 12. 2017 
31. 3. 2018 
31. 12. 2018 

30. 6. 2019 

6.10 
primátor 811/2017 

zo dňa 27. 4. 
2017 

28. 6. 2017 
Nový termín: 
priebežné 
plnenie vždy 
k 31. 12. 

TK: 31. 12. 
2020 

6.11 
primátor 1001/2017 

časť B bod 2 
20. 11. 2017 

15. 2. 2018 
Predlžované 
termíny: 
30. 6. 2018 

28. 3. 2019 

6.12 
primátor 1030/2017 

bod 1 
zo dňa 8. 2. 

február 2018 
Predlžované 
termíny: 

31. 5. 2019 
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2017 31. 10. 2018 

6.13 
primátor 1031/2017 

zo dňa 8. 12. 
2017 

do marca 2018 
Predlžovaný 
termíny: 
31. 10. 2018 

31. 5. 2019 

6.14 
primátor 1034/2018 

bod 1 podbod 
1.1 
zo dňa 21. 2. 
2018 

26. 4. 2018 
Predlžované 
termíny: 
31. 5. 2018 
30. 10. 2018 
31.11.2018 

31. 5. 2019 

6.15 
primátor 1058/2018 

bod 2 
zo dňa 21. 2. 
2018 

31. 3. 2018 
Predlžované 
termíny: 
27. 9. 2018 

31. 3. 2019 

6.16 
primátor 1058/2018 

bod 3 
zo dňa 21. 2. 
2018 

30. 4. 2018 
Predlžované 
termíny: 
31. 10. 2018 

31. 12. 2020 

6.17 
primátor 1097/2018 

časť B body 1 
a 2 
zo dňa 21. 2. 
2018 

1. 6. 2018 
Predlžované 
termíny: 
27. 9. 2018 

31. 5. 2019 

6.18 
primátor 1114/2018 

časť B body 1, 
2, 3, 
zo dňa 22. 3. 
2018 

1. 15. 9. 
2018 
2. 17. 11. 
2018 
4. bez 
termínu 

28. 2. 2019 

6.19 
primátor 1128/2018 

časť D bod 2 
zo dňa 25. 4. 
2018 

27. 9. 2018 28. 3. 2019 

6.20 
primátor 1174/2018 

bod 2 
zo dňa 22. 6. 
2018 

27. 9. 2018 30. 6. 2019 
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6.21 
primátor 1175/2018 

časť B 
22. 6. 2018 

október 2018 25. 4. 2019 

6.22 
primátor 1212/2018 

časť A body 1 
a 2 
zo dňa 27. 9. 
2018 

december 2018 30. 5. 2019 

6.23 
primátor 1212/2018 

časť B bod 2 
zo dňa 27. 9. 
2018 

november 2018 30. 5. 2019 

6.24 
primátor 1217/2018 

časť B 
zo dňa 27. 9. 
2018 

31. 10. 2018 TK: 31. 7. 
2019 

 

7. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

7.1  č. 44/2003 zo dňa 06. 03. 2003 

7.2  č. 810/2017 bod 1 zo dňa 27. 04. 2017 

7.3  č. 998/2017 časť A, B, C, D, E zo dňa 20. 11. 

2017. 

koniec poznámky) 
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BOD 2 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O URČENÍ NÁZVOV 
NOVOVZNIKNUTÝCH ULÍC A O ZMENE NÁZVU 
ULICE V MESTSKÝCH ČASTIACH 
BRATISLAVA-PETRŽALKA, BRATISLAVA-
KARLOVA VES A BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

teraz pristúpime k prerokovaniu druhému bodu dnešného 

programu rokovania pod názvom Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice 

v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-

Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto. 

Prosím spracovateľa materiálu o úvodné slovo. 

Hmm, koho máme ako spracovateľa?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ing. Ivan   Š a j t i , oddelenie vnútornej správy: 

Dobrý deň, 
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toto všeobecno záväzné nariadenie bolo vyvesené na 

úradnej tabuli. Počas tohto obdobia neboli žiadne 

pripomienky k tomuto všeobecno záväznému nariadeniu.  

Komisia kultúry odporúča mestskému zastupiteľstvu 

schváliť toto všeobecno záväzné nariadenie.  

A mestská rada odporúča prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ďakujem spracovateľovi materiálu a otváram diskusiu. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

máte slovo. 

Nech sa páči, pani starostka Aufrichtová. 

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

Dobrý deň, teda, prajem. 

Ja by som chcela predniesť pozmeňovací návrh k tomuto 

bodu Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc a o zmene názvov v mestských častiach 

Bratislava-Petržalka, Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto. 
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Návrh na doplnenie uznesenia: 

Navrhujem za slovo ulice vložiť názov a časti ulice, 

slovo a za slovo Bratislava-Karlova Ves a nahradiť čiarkou 

slová Bratislava-Nové Mesto, vložiť Bratislava-Staré Mesto. 

Vysvetlím dôvod.  

V rámci prípravy všeobecne záväzného nariadenia ne 

mesto pod vedením Iva Nesrovnala nereagovalo na 

skutočnosti, ktoré boli v mestských častiach takisto 

pripravované a v Starom Meste bola, bolo uznesením 77 

v roku 2018 prijatý návrh na zmenu časti Vajanského 

nábrežia na Námestie Tomiš Tomáša Garyka Masaryka.  

Bratislava oslávila, teda minulý rok, nie len 

Bratislava, ale oslávili sme, všetci sme si pripomenuli sté 

výročie vzniku Československa, prvej Československej 

republiky a mali sme veľký úmysel, teda aj poslanci, aj 

Staromešťania, aby v tomto významnom roku sme mali 

priestor, kde si po sto rokoch vieme uctiť pamiatku Tomáša 

Garyka Masaryka, ale mestské zastupiteľstvo nezahrnulo 

tento materiál, alebo teda, nebolo to prerokované. Tým 

pádom teraz, keď všeobecne záväzné nariadenie je 

predložené, predkladám pozmeňujúci návrh, ktorým vieme tú 

situáciu teda zachrániť a vytvoriť v Bratislave priestor, 

ktorý by niesol názov Námestie Tomáša Garyka Masaryka.  

Uvedomujeme si, že veľkosť tohto človeka by si 

zaslúžilo možno aj viac metrov štvorcových, ale súčasne 
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priestor pred Slovenským národným múzeom je asi 

najčeskoslovenskejším priestorom, kde sa už tridsať rokov 

stretávajú skupiny ľudí, ktorí si ctia pamiatku Tomáša 

Garyka Masaryka s jeho odkazom Nebát se a nekrást. 

Takže, predkladám tento pozmeňujúci návrh, mám ho 

pripravený, bol vám zaslaný všetkým. Je tam presne vymen 

vymenované, ktoré úpravy treba vykonať v návrhu na 

doplnenie textu do všeobecne záväzného nariadenia. 

Ak je to potrebné, tak to môžem prečítať. 

Po prvé. 

V názve všeobecne záväzného nariadenia sa za slovo 

ulice vkladajú slová a časti ulice. 

Slovo a za slovami Bratislava-Karlova Ves sa nahrádza 

čiarkou a za slová Bratislava-Nové Mesto sa vkladajú slová 

a Bratislava-Staré Mesto. 

Po druhé. 

V paragrafe 1 odstavec 1 sa za na koniec dopĺňajú 

slová a názvov časti ulice v Mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto. 

Po tretie. 

V paragrafe 1 odstavec 2 sa za slovo a za slovami 26. 

4. 2016 nahrádza čiarkou a na koniec sa dopĺňajú slová 
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a miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto uznesením číslo zo dňa 77/2018 zo dňa 22. mája 2018. 

Po štvrté. 

V paragrafe 2 sa dopĺňa odstavec 4, ktorý znie: 

Šty, odstavec 4, v Mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto sa mení názov časti Vajanského nábrežia na Námestie 

Té Gé (T. G.) Masaryka. 

V paragrafe 3 odstavec 1 sa číslovka tri nahlá 

nahrádza číslovkou štyri. 

Po šieste. 

Do príloh sa dopĺňa situačný plán číslo štyri, ktorý 

je súčasťou pozmeňujúceho návrhu. 

Žiadam o podporu tohto návrhu a verím, že pri 

príležitosti kedy Bratislava získala svoje názov, budeme 

vedieť toto námestie aj slávnostne otvoriť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani starostke. 

Aj pán Chren, faktická poznámka. 
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja chcem oceniť tento krok a tento návrh.  

V prvom rade, je naozaj na čase, aby taká osobnosť 

ako Tomáš Garyk Masaryk, aby sme si ho uctili a aby sme 

možno aj začali riešiť trošku taký ten historický deficit 

a vyrovnávali sa so svojou minulosťou a vedeli si, teda sa 

k nej prihlásiť.  

Ako starosta si uvedomujem zároveň aj nejaké 

praktické dopady, ktoré toto má, a preto pred tým, než za 

to zahlasujem, som sa chcel pani starostky spýtať, že či 

tento návrh prešiel aj verejnou diskusiou v Starom Meste? 

Pravdepodobne bude pre mnoho občanov znamenať, že si budú 

musieť meniť svoje občianske preukazy, prehlasovať firmy 

v obchodnom registri, ktoré môžu mať na tejto ulici sídlo 

a mnoho, mnoho ďalších iných byrokratických problémov. Tak 

len si chcem byť istý, že v Starom Meste prebehla na túto 

tému verejná debata a že teda obyvatelia sa na nás nebudú 

hnevať, keď im zmeníme adresu.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pani Ferenčáková,  

máte, máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja, samozrejme, podporujem teda takýto návrh. Je to 

návrh mestskej časti, len sa chcem spýtať, čiste len 

faktickú poznámkou, či to bolo vyvesené aj vo vézetenkom 

(VZN), teda vonku? Lebo, to je podmienka na to, aby sa to 

vôbec mohlo akože zapracovať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poslanec Buocik. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ako absolvent Masarykovej univerzity v Brne tento 

návrh všetkými desiatimi podporujem. 
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A chcem sa opýtať, že v koho správe je ten priestor? 

Či je, či je to magistrátny priestor, alebo je to priestor 

v správe mestskej časti?  

A tá otázka, tú otázku pokladám preto, pretože ak to 

má  byť teda Námestie Tomáša Garyka Masaryka, všetci vieme, 

ako ten priestor vyzerá. Ak by to bol magistrátny priestor, 

tak treba pamätať na to, že na úpravu toho, toho námestia, 

alebo toho priestoru treba vyčleniť v rozpočte nejaké 

peniaze.  

Takže, chcem sa pani starostky opýtať, že komu tento 

priestor je zverený do správy? Alebo či je v priamej správe 

hlavného mesta? 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová,  

máte slovo. 

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

Chcela reagovať. 
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Eee, v podstate súčasťou toho materiálu, ktorý bol 

doručený aj poslancom a v podstate aj v v dôvodovej správe 

aj toho pozmeňovacieho návrhu je uvedené, v priestore 

navrhovaného námestia sa nenachádza žiadna obytná budova, 

zmena pomenovania verejného priestranstva, teda nebude mať 

vplyv na zmenu trvalého pobytu žiadnej fyzickej osoby. 

Dotkne sa iba sídla Národného, Slovenského národného 

múzea, ktoré je dostatočne teda ako reprezentatívnou 

budovou existencie prvej Československej republiky. A toto 

múzeum bolo informované pred tým (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) ak ako došlo k tomu schvaľovaniu.  

Ešte by som rada povedala, že je to odkaz, ktorý 

spracoval pán poslanec Dostál a nepodarilo sa mu to 

presadiť. Takže, ja v podstate iba preberám štafetu 

a nesiem túto vlajku ďalej.  

Čo sa týka dotazu doplňujú, doplnenia vézetenka 

(VZN), je možné pozmeňovacím návrhom  a vlastne vstupom 

poslanca zmeniť. Takže, akože malo by to byť úplne procesne 

v poriadku.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To to je priestor je aj v správe mesta hlavného, aj 

nás. A myslím si, že my vieme, aj máme pripravené 

memorandum k tomu, aby sme na verejných priestranstvách 
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mali úzku spoluprácu vedenia so Starým Mestom. Práve na 

verejných priestoroch, priestranstvách.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vagač, 

máte slovo. Poslanec Vagač. 

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

Ďakujem. 

Na úvod poviem, že ja tento návrh podpis podporujem 

všetkými desiatimi a bol by som rád, keby sa to už udialo 

aj pri, pri storočnici vzniku. A ako staromestský poslanec 

som v minulom volebnom období za to hlasoval.  

Len ja naozaj dávam otázku, že aby sme neurobili 

procesne chybu, že by to malo byť ako vyvesené vézeten 

(VZN). 

Čiže, ja skúsenejších sa pýtam s organizačného, alebo 

riaditeľa magistrátu, že či, aby sme nespravili chybu, lebo 

záleží mi na tom, aby to bolo. Len myslím, že to povedala 

aj pani Ferenčáková, aby sme nespravili takúto procesnú 

chybu. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja viem, ja len. Neviem, či mi vie niekto teraz 

zodpovedať na túto otázku?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, vieme odpovedať. 

Pán riaditeľ magistrátu, nech sa páči. 

(poznámka: počuť slovo „Vyhlídalová“) 

Aha, pani Vyhlídalová.  

Pardon. 

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

V súlade so zákonom je možné takýto návrh prijať, 

avšak v zmysle zákona je potrebné, keď sa to tu schváli, 

aby to potom ešte viselo na úradnej tabuli, nakoľko vlastne 

vyvesené bolo len pôvodné znenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, pán Dolinay,  

máte slovo, pána poslanec Dolinay. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ďakujem za to doplnenie, lebo podľa mňa, toto je len 

pozmeňovací návrh k vézetenku, ktorý už, ktoré už bolo 

vyvesené a viacmenej tento pozmeňovák vlastne nedotýka sa 

ani obyvateľov mestskej časti, nikoho, prakticky tam si 

myslím, že neň neni vôbec v tomto problém. 

Len skôr akoby to, čo teraz tu ideme schvaľovať, je 

vizitkou ako mesto fungovalo doteraz. Riešime tu uznesenie 

mestskej časti Petržalka, ktoré bolo prijaté ešte v roku 

2017 a to sa všetko dotýka obyvateľov.  

Áno. 

Dokonca, tí obyvatelia sami prišli s niečím, medzitým 

(poznámka: prednášajúci sa zasmial), samozrejme, sa 

prisťahovali možno noví a tak ďalej. Že jednoducho, aj tie 

prerokovania s tými mes s tými obyvateľmi, možno aj na to 

zabudli, že niečo takéto eee eee sa plánovalo.  
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Riešime tu uznesenie, ktoré bolo v Karlovej Vsi 

prijaté v roku 2016.  

Je jednoducho, my teraz len, dá sa povedať, že hasíme 

problémy, ktoré sa nakopili.  

Eee tot tento pozmeňovák mohol byť prijatý už tiež 

dávno. Mám ten pocit, že toto je riešenie, ktoré bolo 

prijaté na Starom Meste ešte niekedy v prvej polovici 

minulého roka. Úplne jednoduchá záležitosť, ktorá mohla byť 

prerokovaná už dávno na meste. No, žiaľ, prichádzame s tým 

až vo februári 2019. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Chren,  

faktická poznámka. Pán starosta. 

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

Ďakujem. 

Len chcem teda povedať, že procedurálne je 

trojpätinovou väčšinou prítomných môžme prijať pozmeňujúci 

návrh k vézeten (VZN). Žiaden problém. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 91 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Pán primátor,  

ja sa ospravedlňujem, nebude to súvisieť s vecou, ale 

robím to kvôli tomu, že sme na to troška pozabudli pri tom 

schvaľovaní programu. 

Dávam teda procedurálny návrh, aspom aby sme sa 

dohodli na obednej pre prestávke. 

Ja neviem, ako ste boli  dohodnutí. Ja osobne by som 

navrhol o dvanástej z dôvodu, že tuná návrhovej komisii by 

to viacej vyhovovalo kvôli veciam, ktoré proste potrebuje 

nutne ísť vybaviť.  

Ale, samozrejme, neviem, ak ste sa dohodli inak, tak 

inak. Ja dávam návrh na dvanástu na obed.  

Ostatné prestávky nechcem riešiť, ale toto aby sme sa 

vedeli v návrhovej komisii zariadiť.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dohodli sme sa, myslím že pred bodom šesť dáme 

prestávku.  

Tak sme sa? S pp, pred bodom päť?  

O jedenástej. Pred tým, nie?  

Eee, eee, p. pán pos, pán starosta Kuruc,  

vy ste za mňou prišli, že tú prestávku. My sme to tu. 

(poznámka: hovor zo sály mimo mikrofón) 

O dv o dvanástej.  

(poznámka: hovor zo sály mimo mikrofón) 

Ale ten pred bodom päť, alebo čo to bolo? Pred bodom 

šesť.  

(poznámka: hovor zo sály mimo mikrofón) 

Tak. Okej.  

Takže poslanci, do dohodnite sa, že ako teda? Lebo 

bol. 

Lebo bola tu požiadavka o od pána Vetráka obed 

o dvanástej, to znamená, že necháme obed o jednej 

a prestávku dáme o jedenástej.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vy, povedzte.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Urobme to, aby boli všetci (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo, hovorí naraz predsedajúci aj predseda návrhovej 

komisie) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja som to navrhol len kvôli tomu, že, teda, nevedel 

som, že vznikne taká situácia.  

Eee lebo ja musím súrne na chvíľu odísť do parlamentu 

na pol jednu. A zistil som, že keď ja odídem, mali by tu 

aspoň dvaja zostať v návrhovej komisii. A žiaľ, nebudeme 

tu, eee, keď dáme prestávku o jednej, tak nebudeme tu v tej 

návrhovej komisii, bude tu len pán Korček. 

Takže, nemohol by by, nemal by byť sám v tej 

návrhovej komisii. Mali by tu byť aspoň dvaja.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, preto som navrhol tú obednú prestávku na 

dvanástu. Ako, žiaľ, nevybral som si to.  
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A ešte pani Pätoprstá má tiež v tom istom čase, jej 

by to tiež vyhovovalo na dvanástu, keby bola tá obedná 

prestávka. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nechcem nejaké zvyky, ktoré tu boli, narušiť. 

Eee, dávam slovo pánovi námestníkovi Káčerovi. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ak môžem a nemáme s tým nikto problém, tak zrušme tú 

prestávku o jedenástej a dajme teda normálne už obedovú na 

tú dvanástu.  

Ak s tým nikto nemá problém a vyzerá, že v zásade 

nemá, tak si to tu nekomplikujme si život a dohodnime sa, 

že tá jedenásta odpadne. Začali sme aj trošku neskôr, 

a bude až o dvanástej obedová.  

Ak je na tom nejaký všeobecný konsenzus, čo vyzerá, 

že je, keď tak pozerám na predsedov klubov, tak navrhujem 

takéto riešenie.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec ku, pán starosta Kuruc faktická. 

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

Ďakujem pekne. 

My takisto, náš klub s tým súhlasí. Tým pádom nebude 

o jedenástej prestávka na kávu, o jednej obedová, 

o dvanástej jedna obedová do jednej a o jednej môžeme začať 

s tými bodmi 6A, 6Bé (B) a (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo). Hej?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

Za nás áno.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To sme jak v tom superstár. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Dostal som informáciu, eee, dostal som informáciu, že 

poslanci, ktorí majú STOP, to znamená, že sa prihlásili po 

šesťdesiatom sekundovom limite. 

Teraz ešte im dám slovo, ale organizačné ma 

poprosili, aby, aby som dodržoval to, že ak tam máte 

stopku, že ne nedávať slovo, lebo to bolo práve po tom 

šesťdesiatsekundovom limite.  

Takže, ale teraz to ešte neurobíme.  

Takže pani pos, pani námestníčka, máte slovo. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za výnimku. 

Ja by som sa, pani Vyhlídalová, chcela ešte opýtať, 

aby sme naozaj neurobili procesnú chybu, že existuje taká 

komisia, ktorá schvaľuje tie názvy, že ak to neprešlo, tiež 

som teda všetkými dvadsiatimi za zmenu toho názvu, ak to 

neprešlo tou komisiou, že či toto nebude problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Chce, pani doktorka, idete odpovedať? 

Nech sa páči.  

Pani Vyhlídalová má slovo. 

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Myslím si, že to problém z hľadiska zákona nebude, 

pretože komisia je poradný, iniciatívny orgán.  

Takže, z tohto ohľadu, ja si myslím, že by to malo 

byť v poriadku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka: povzdych) 

Slovo má spracovateľ.  

Ne, neni treba. 

Pavlína   G a l b a v á , oddelenie vnútornej správy: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale je tu 

Pavlína   G a l b a v á , oddelenie vnútornej správy: 

ja som sa chcela vyjadriť len k tomu, že toto 

nariadenie nadobúda účinnosť 15. júna 2019. Vaša žiadosť zo 

Starého Mesta je v spracovaní a bude mať rovnakú účinnosť. 

15. júna. V novom vézetenku (VZN). 

Čiže, vôbec nemusí byť teraz roztrhnuté to, čo máme 

rozrobené a dávať to do tohoto vézetenka (VZN) a celé ho 

meniť, pretože tak, ako ho máme v príprave, bude mať úplne 

rovnakú účinnosť od 15. júna 2019. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujeme.  

Myslím, že, myslím že, myslím že to chceme, ja by som 

išiel do toho teraz, ale dá dám. Dám. 

Ďakujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Tak, budeme najprv hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 

pani poslankyne Aufrichtovej, s tým, že budeme o ňom 

hlasovať ako o celku.  

Pán primátor,  

môžte dať o ňom hlasovať. 

A upozorňujem, že tri pätiny prítomných poslancov sa 

vyžaduje na to. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dávam hlasovať. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predseda návrhovej komisie 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťšesť poslancov. 

Za bolo tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa tri 

a nehlasoval jeden poslanec. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Návrh VZN o názvoch ulíc v mestských častiach Bratislava-
Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto – 

pozmeňujúci návrh poslankyne Aufrichtovej 
 Prítomní: 36 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 1 

 

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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Budaj  G. Ferenčáková NEHLASOVAL 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa   

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 101 

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   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová   

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník   
 
koniec poznámky)  

 

Predseda návrhovej komisie 

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

A teraz budeme hlasovať o návrhu, o celom vlastne, 

o návrhu uznesení, teda o návrhu vézeten (VZN) už so 

zapracovaným schváleným pozmeňovákom ako o celku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Tiež tri pätiny prítomných. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam hlasovať o uznesení ako o celku. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťsedem. 

Za bolo tridsaťtri, proti nula, zdržal sa jeden, 

nehlasovali traja poslanci. 

My to potom budeme musieť doriešiť, lebo vidím, že ne 

neni tam úplne dohoda u nás na úrade ako to vlastne je. 

Budeme sa usilovať, aby to, aby to prešlo a zafungovalo to.  

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 
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Návrh VZN o názvoch ulíc v mestských častiach Bratislava-
Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto – 

hlasovanie ako o celku so zapracovanými zmenami 
 Prítomní: 37 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 3 

 

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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Budaj  G. Ferenčáková NEHLASOVAL 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír NEHLASOVAL J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová NEHLASOVAL 

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   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ZDRŽAL SA 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová   

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

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

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských 

častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a 

Bratislava-Nové Mesto 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc a zmene názvu ulice a časti ulice v 

mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova 

Ves, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Staré Mesto s 

účinnosťou od 15. 06 2019. 

koniec poznámky) 
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BOD 3 NÁVRH NA ZRIADENIE PRÍSPEVKOVEJ 
ORGANIZÁCIE HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY S NÁZVOM 
METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz pristúpime k prerokovaniu tretieho bodu 

dnešného programu rokovania pod názvom Návrh na zriadenie 

príspevkovej organizácie hlavného mesta Slovenskej 

republiky s názvom Metropolitný inštitút Bratislava. 

Nech sa páči, prosím spracovateľa materiálu o úvodné 

slovo.  

Mgr. et Mgr. Bruno   K o n e č n ý , poradca primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, pán primátor. 

Predkladaný materiál bol pripravovaný v intenzívnej 

komunikácii s poslancami, klubmi, boli zapracované všetky 

pripomienky, ktoré, ktoré boli prednesený né v rámci tých, 

tejto komunikácie. 

Eem, predkladaný materiál, má, obsahuje návrh 

uznesenia, dôvodovú správu, podrobnú dôvodovú správu 

a taktiež návrh zriaďovacej listiny.  
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Eem, tento materiál je, eem, alebo zriadenie tohto 

metropolitného inštitútu je jednou z kľúčových otázok 

rozvoja mesta, eem, jeho úlohou, alebo účelom je, eem 

príprava strategických dokumentov, integrácia dát o meste 

a spracovanie analytických pokladov pre fungovanie mesta. 

Eem, taktiež boli, bol súčasťou veľmi intenzívnej 

komunikácie nastavenie vzťahu a fungovania medzi 

magistrátom, samotným MIB-om (MIB) a hlavnou architektou. 

Tieto rokovania priniesli vlastne zhodu v tom, ako 

fungovanie magistrátu, MIB-u (MIB) a a úradu hlavnej 

architektky. Bude zabezpečené, je o tom zhoda.  

Toľko za mňa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Máme tu dvoch občanov prihlásených do diskusie. Môžem 

o nich dať hlasovať naraz? Naše organizačné? O ich 

príspevku? 

Alebo postupne?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón, počuť slová „až po 

poslancoch) 

Aha, až po poslancoch, okej. Lebo predtým to išlo.  
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Okej. 

To, to znamená, že ďakujem veľmi pekne spracovateľovi 

materiálu a otváram diskusiu.  

Nech sa páči, máte slovo. 

Nech sa páči,  

pani Antalová, máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela veľmi pekne poďakovať za prípravu 

tohto materiálu a naozaj oceniť to úsilie, ktoré tomu 

predchádzalo a zároveň vyzvať kolegov poslancov, aby tento 

materiál podporili, pretože si myslím, že taký inštitút ako 

je práve navrhovaný Metropolitný inštitút Bratislavy je 

niečo, čo tu dlhodobo chýba. A teda, nie len pre potreby 

mesta, ale aj pre potreby mestských častí.  

Je to inštitút, ktorý dokáže v budúcnosti generovať 

dáta, ktoré potrebujeme na lepšie rozhodovanie sa 

o akýchkoľvek ďalších materiáloch pri rozvoji mesta.  

Rozumiem aj tým výhradám, ktoré tu možno sú, ale 

chcela by som vás len uistiť, že sa nejedná o žiadny 

paralelný magistrát a že vlastne tej reformy a prípravy, 

ktoré bude predchádzať vzniku MIB-u (MIB), dôjde aj 
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k presunu niektorých zamestnancov. A zároveň MIB vytvorí 

podmienky na to, čo dnes magistrát ani hlavná architektka 

mesta nedokážu zabezpečiť. A je tu taký celkový koncepčný 

prístup k potrebám eee mesta na lepší rozvoj.  

Takže, ďakujem ešte raz. 

A ďakujem za podporu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani hlavná architektka,  

máte slovo. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Som sa detailne zoznámila s týmto materiálom. 

Prerokovala som to aj s pánom primátorom a pánom riaditeľom 

magistrátu aká pozícia bude hlavnej architektky do 

budúcnosti a na  základe týchto rokovaní sme podpísali 

všetci traja memorandum o porozumení.  

Možno sa vám to zdá na prvý pohľad také neo ne nové, 

ale ja si myslím, že, že je to veľkým prínosom pre 

spoluprácu eee aj mojich ľudí a mňa v tomto celom procese, 
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pretože ako mnohí viete a mnohí možno nie, ja som veľa 

suplovala činnosť, ktorú teraz v rámci tých strednodobých 

a dlhodobých strategických podkladov pre rozvoj mesta 

vlastne preberá Metropolitný inštitút Bratislava. 

Takže, ja som, naopak, veľmi rada, že táto agenda 

dostane jedného menovateľa, že ja sa budem môcť venovať vo 

v veľmi koncentrovanej forme záväzným stanoviskám hlavného 

mesta k investičnej činnosti a budeme sa snažiť spolu 

s kolegami magistrátu zmeniť postupy tak, aby to bolo 

prijateľné aj pre verejnosť, pre investorov, pre žiadateľov 

a zároveň, aby sme teda v prvom rade hájili spoločne, 

spoločne a jednotne verejný záujem.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani hlavnej architektke chcem povedať, to memorandum 

o porozumení máte pravdepodobne všetci poslanci v mejli 

(maili).  

Faktická poznámka, pán Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja si myslím, že ten zámer nie je zlý. To je fajn.  

Čiže, forma nie je zlá, len obsah, podľa mňa, nie je 

celkom v poriadku. 

A teda, pani hlavná architektka,  

podpísaním memoranda sa vzdávate kompetencií, ktoré 

vám stanovuje stavebný zákon? Tak tomu rozumiem? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

S faktickou pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ak mám teda, áno, odpovedať, tak nie. Tento zákon je 

uvedený v tom memorande a tá pôsobnosť je naďalej. 

Preto boli tie dlhé rozhovory. Á, áno, áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Slovo má pán poslanec Kunst. 

Mgr. Rastislav   K u n s t ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja len pripomienku.  

V zriaďovacej listine ostalo v článku 2 písmeno bod 4 

štatutárny zástupca, podľa môjho názoru, má tam byť iba 

primátor hlavného mesta, lebo tá zriaďovacia listina je na 

dobu neurčitú. A ten metropolitný. A to meno potom môže byť 

problém po niekoľkých rokoch. 

Čiže, by som tam vypustil iba meno, momentálne pána 

primátora, ale nechal štatutárny zástupca primátor hlavného 

mesta SR. Aby to malo kontinuitu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Á, Kuruc,  

máte slovo. Pán starosta. 

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

Ďakujem (poznámka: odkašľanie), ďakujem veľmi pekne 

za slovo, pán primátor.  

By som v prvom rade chcel povedať, že vznik takéto 

inštitútu bol hlavnou nosnou témou tvojej predvolebnej 

kampane, pán primátor.  
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Ja samozrejme osobne takisto podporujem vznik 

takéhoto inštitútu, lebo myslím si, že dlhodobo 

v Bratislave chýbala organizácia, ktorá by eee koncepčne 

riešila tieto problémy a za dvadsaťosem alebo tridsať rokov 

tu naozaj sa v Bratislave krížom-krážom stavalo kadejako 

a všetko možné a nemalo to nejakú hlavu a pätu.  

Inštitút dobre funguje teda aj v iných európskych 

mestách. Funguje, myslím že, aj v Prahe veľmi dobre, aj 

v Brne. Tiež som si to trošku odsledoval a sledujem teda aj 

tvoje sociálne siete a všetky tie videá a k tomu všetko.  

Tak, ako povedal aj Rado Jenčík, určite všetci 

chceme, aby sme posunuli Bratislavu trochu dopredu a aj 

toto je jeden z krokov k tomu, aby to naozaj mohlo 

fungovať. 

A ja ako aj starosta to, samozrejme, veľmi vítam. Ale 

trošku mám možno problémy, lebo sú nejaké dva právne názory 

k tomu, ako to vzniká. Či je to úplne všetko okej. Ale 

keďže spracovateľ, pán Bruno Konečný, predpokladám, že s 

právnym oddelením magistrátu eee si to všetko naštudoval 

a preštudoval tak, že dúfam, že to je právne v poriadku, 

tak aby nedošlo v budúcnosti k nejakým pochybnostiam, či 

bol tento inštitút správne zriadený. 

Takže, ja, samozrejme, taký materiál podporím 

a dúfam, že pán primátor ako politickú zodpovednosť za to 
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preberie a ja len predpokladám, že pán Konečný a pán Košťál 

ako spracovatelia a predkladatelia spolu s pánom primátorom 

to pripravili tak, že tie dva právne názory, ktoré sa tu 

pohybujú, že ten právny názor, ktorý hovorí o tom, že je to 

správne, tak to aj správne bude. 

Takže, ďakujem veľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Korček, 

máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja taktiež tento 

materiál podporím. Myslím si, že Bratislava potrebuje 

takýto inštitút.  

Tento inštitút má mať formu príspevkovej organizácie. 

Myslím si, že to bude jedna z najvýznamnejších 

príspevkových organizácií hlavného mesta. A mám ja jednu 

drobnú zmenu a jeden drobný pozmeňovací návrh.  
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Keď som si pozrel celý ten materiál, tak z dôvodovej 

správy implicitne mi vyplývalo, že riaditeľ, alebo teda 

štatutár tohto, tejto príspevkovej organizácii by mal byť 

vyberaný po predchádzajúcom výberovom konaní. Ale keďže 

zásady výberu štatutárnych orgánov a štatutárov obchodných 

spoločností a príspevkových organizácií nás ešte čakajú 

v bode číslo šesť, tak bol by som rád, keby aj v návrhu 

uznesenia sa explicitne objavilo, že tento štatutár bude 

vymenovaný, a teda váš návrh bude po predchádzajúcom 

výberovom konaní. 

Takže, ja by som si dovolil prečítať svoj pozmeňovací 

návrh. A to: 

písmeno Cé (C) bod 1.2 za slová mestského 

zastupiteľstva sa vkladajú slová, po predchádzajúcom 

výberovom konaní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Čahojová, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. 
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Pravdepodobne môj diskusný príspevok bude dlhší, 

takže, v prípade potreby, prosím, automatické predĺženie. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia,  

eee, nepochybne, je to veľmi dôležitý materiál a nep, 

a nikto nepochybuje o tom, že to bola nosná téma vašej, 

vášho volebného programu. Á, že tým, čo povedal môj 

prechádzajúci rečník, myslím si, že to bol pán Kuruc, že 

pán primátor, teda, preberáte politickú zodpovednosť, ja si 

myslím, že politickej zodpovednosti za zriadenie takejto 

veľkej orga a dôležitej organizácii nemôžme preniesť na 

primátora, ale nesieme ju aj my poslanci.  

Prosím, aby ste moje nasledujúce slová nebrali tak, 

na, tak či, ako prejav nedôvery, alebo nespokojnosti, alebo 

vyrý, že by Čahojová vnáša už nejaký nepokoj do tejto 

debaty, ale bohužiaľ, ja som sa po prvý raz dozvedela 

o tom, že tento materiál bude predložený na prvé, vlastne 

je to prvé naše pracovné zasadnutie, osemnásteho januára. 

Dnes je siedmy február. Siedmy? Siedmy február, vidíte, aký 

veľmi krátky čas medzitým uplynul. 

Ja som do detailu nesledovala volebnú kampaň eee, 

eee, vás pán primátor, a vášho tímu, takže, na túto 

dôležitú organizáciu som sa musela sústrediť v tak krátkom 

čase.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 116 

Veľmi ma mrzí, aj je nepochopiteľné a upozorňovala 

som na to aj v našich vzájomných rozhovoroch, aby sme sa 

neponáhľali s touto inštitúciou, lebo je to veľmi dôležité 

a kľúčové čo v tejto veci urobíme. A niekedy sa 

v dôležitých veciach neoplatí ponáhľať, lebo nemáme istotu, 

či to, čo robíme, či to robíme naozaj dobre. 

Vysvetlím. Pokúsim sa v tom svojom krátkom eee 

príspevku, alebo v tom časovom limite, vysvetliť svoje 

dôvody. Pretože, bohužiaľ, neboli iné možnosti, kde o tie, 

o týchto vážnych veciach diskutovať. Nebol na to ani čas. 

A navyše, urbanizmus, územné plánovanie, architektúra, veci 

s tým spojené, nie sú vôbec mojou doménou.  

Eee, ja by eee od, ja so oceňujem aj prácu pána 

Konečného, ktorý sa snažil dopracovať dôvodovú správu po 

našich tých ú, počiatočných pripomienkach. Boli tam 

doplnené niektoré pasáže, ktoré, bohužiaľ, moje pochybnosti 

nerozptýlili, ale pribudli ďalšie.  

Eee, pokúsim sa to teda zhrnúť. 

Mám isté skúsenosti ako poslankyňa, či už hlavného 

mesta, alebo mestskej časti Karlova Ves a štyri roky aj ako 

starostka Karlovej Vsi. A myslím si, že o našich snahách 

usmerňovať rozvoj mestskej časti Karlova Ves a o ich 

úpromnosti asi ne nepochybujú obyvatelia Karlovej Vsi 

a pravdepodobne tí, čo nás trošku sledujú, budú na tom 

rovnako.  
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Eee, ja eee ako poslankyňa, alebo starostka 

zastupujem svojich voličov a obyvateľov Karlovej Vsi, 

vystupujem ako spr, ako predstaviteľ samosprávy. Zároveň 

ako starostka ale vystupujem aj ako orgán štátnej správy 

a vtedy ten verejný záujem je definovaný presne stavebným 

zákonom, zákonom o územnom plánovaní a často býva v rozpore 

s verejným záujmom, ako si ho predstavujú moji voliči. 

S touto dilemou sa asi všetci starostovia stretávajú 

v každodennej agende.  

Na základe týchto skúseností každodenných z praxe, 

nezdieľam optimizmus, ani budovateľské nadšenie a tú 

akceleráciu alebo rýchlosť, superultra rýchlosť s akou 

ideme schvaľovať takýto dôležitý inštitút, ktorý nemáme 

oddiskutovaní, v ktorom materiáli sa nachádzajú niektoré 

nejasné formulácie, dokonca by som povedala až protirečivé. 

A z dlhodobého hľadiska pre naše mesto vysoko rizikové.  

Napríklad, nie je jedno (gong) (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo), ako povedal,  

pro prosím o predĺženie. 

Takže, budem veľmi rýchlo. 

Napríklad, pán predchádzajúci rečník povedal, že nie 

je jasné, ako sa bude obsadzovať štatutár. V materiáli je 

uvedené, že by mal byť politicky nezávislý. Sám ten 
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materiál vyvracia túto skutočnosť, pretože eee už dnes 

z dôvodov, že sa vymenilo vedenie mesta, ideme obsadzovať 

vedenie veľkých, a ale aj malých mestských organizácií. 

Veľmi rýchlo.  

Vyhľadala som si Inštitút plánovania Prahy, ktorý 

teda je často uvádzaný ako pozitívny príklad. V posledných 

štyroch rokoch dvakrát bol návrh na odvolanie riaditeľa 

štatutára tohto Inštitútu plánovania Prahy z dôvodu, mám 

málo času. Rýchlo prečítam: 

Príprava metropolitného plánu za astronomické náklady 

trvala extrémne dlho. Po šiestich rokoch sa Pražania 

zoznámili s prvou oficiálnou verziou. Výsledkom je 

nepoužiteľný dokument. S ním ostro nesúhlasí prakticky 

všetky mestské časti Prahy. Magistrát by mal zabrániť 

ďalšiemu plytvaniu peňazí. Prišlo päťdesiattisíc 

pripomienok. Všetky mestské časti Prahy sa postavili proti 

tomu predstavenému metropolitnému plánu, ktorý pripravil 

Inštitút plánovania Prahy. Podstatná časť z nich nesúhlasí 

s metodikou, ktorá zamlžuje, vyvoláva nejasnosti a najviac 

vadí radniciam oslabenie ochrany životného prostredia, 

zelených plôch, športovísk, občianskej vybovenosti 

a umožnenie výstavby mrakodrapov. 

A ja sa obávam. Máme tu inštitút v dôvodovej správe, 

takzvanú komisiu pre rozvoj mesta pri MIB. Pri. To čo 

znamená pri MIB?  Budú to zamestnanci MIB-u (MIB)? 
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Zamestnanci magistrátu? Šesť architektov, šesť stavebných 

inžinierov, jeden záhradný architekt, jeden výtvarník. Budú 

platení? Jeden inštitút urbárneho rozvoja nominácia. Kto 

ich bude platiť? Alebo to budú robiť ako neplatené?  

Viete, ja nemám nič proti architektom. Architekti 

majú svoj pohľad na vec. Ale pohľad nás starotoj je trochu 

iný. Volených zástupcov je iný. (gong) My  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Určite sa z chýb Prahy poučíme. O tom som 

presvedčený.  

Ďalšie slovo má s faktickou pozván poznámkou pán 

Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja nemám tiež nič proti, proti samotnému inštitútu, 

len by som chcel doplniť v súvislosti so stavebným zákonom 

v Čechách, ten je, ten je trošku iný ako u nás, znamená, že 

eee, mne tu chýbajú tie komplexnejšie finančné dopady na 

samotný MIB.  
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V Prahe má tento inštitút dvestodvadsať zamestnancov. 

Čiže, neviem, či nám postačí, neviem koľko je tu teraz 

napočítané presne a či to budeme zvládať a podobne.  

Čiže, ja by som taký obšírnejší dokument k tomu 

očakával.  

Á, chcel by som len pripomenúť, že pokiaľ ideme 

obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu cez MIB, tak je 

potrebná odborne spôsobilá osoba. Že či sa tam počíta 

s týmto?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pardon, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

To som, to som tam nezachytil. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aká?  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Odborne. Či MIB má, alebo teda, je tam niekde 

zahrnuté, počísa t, počíta sa tam s odborne spôsobilou 
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osobou pre, pre, pre (gong) (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) územného plánu? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Obstarávanie územného plánu.  

Iba vám odpoviem.  

Obstarávanie územného plánu ostáva na meste. Tam je 

to aj spomenuté. Na magistráte.  

A chcem povedať, že samozrejme, k financiám väčším 

bude omnoho asi väčšia diskusia k MIB-u (MIB) v rozpočte 

mesta. Kde to bude špecifikované presnejšie.  

Slovo má pani námestníčka Štasselová. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Vážení kolegovia,  

ja by som možno viac tým, ktorí sú bývalí poslanci 

a pokračujú vo svojej činnosti z predchádzajúceho obdobia, 

chcela pripomenúť, keď sme tu mali diskusiu o o štatúte 

významnej investície, ktorú sme mali na stole a mali sme ju 

schváliť pre významných developr, developerov Bratislavy, 
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tak tá diskusia sa uberala rôznymi smermi. A jeden zo 

smerov bol aj ten, že v podstate rozhod, mali by sme 

rozhodovať o o tom, že nemáme dáta. Že jednoducho, nemáme 

dopracovaný generel dopravy. Že nemáme eee informácie 

o tom, čo to spôsobí a tak ďalej a tak ďalej.  

A jeden z mojich návrhov obsahoval aj návrh, aby 

Bratislava ako mesto začala rozmýšľať o zriadení inštitútu 

podobnému tomu, ktorý máte teraz na stole. Čuduj sa svete, 

významnú investíciu pre developerov sme, alebo štatút 

významnej investície sme neschválili, ale tento môj návrh 

sme schválili a podpísal ho aj predchádzajúci primátor.  

Čiže, prvý krok, ktorý sme žiadali od 

predchádzajúceho pána primátora, aby urobil nejakú 

analytickú, analytický materiál, aby sme sa do toho 

pustili, tak sme mali schválený a súhlasili sme s ním už 

v predchádzajúcom období. Dokonca pán primátor poveril dve 

pracovníčky na eee, na magistráte, aby sa tomu venovali.  

To h, to je prvá poznámka. 

Druhá poznámka súvisí s konkrétnou našou činnosťou 

teraz. 

Eee, my sme na prvú vec na sociálnom oddelení, na 

ktorú sme narazili v tomto volebnom období je, že vlastne 

si neplníme zákon a neprispievame neverejným poskytovateľom 

sociálnej služby príspevky, ktoré im prináležia na základe 

ich eee ich mmm, informácií, alebo teda, ich požiadaviek.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 123 

Keď sme sa pýtali eee odborného oddelenia na 

magistráte, koľko asi predpokladáme, že takéto požiadavky 

môžu znamenať, aká, o akú sumu ide, tak, jednoducho, znova 

sme narazili na to, že tie informácie a tie dáta nemáme.  

Čiže, jedno zo základných funkcií tohoto inštitútu by 

malo byť zber dát, aby sme sa pri každom rozhodovaní mohli 

opreť o kvalifikované údaje. Čiže, o dáta. 

Ja si myslím, že toto je životne, naozaj životne, 

dôležité. A a tento trend v podstate je celosvetový trend. 

Aby sme rozhodovali rozumne, múdro, v súlade s realitou 

a nie s tým, čo si len niekto z nás niečo o tom myslí.  

Takže, ja by som, naozaj, celou tou svojou váhou 

podporila tento materiál, ktorý je strategický a ďalej sa 

vlastne bude s ním pracovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Pani starostka Čahová má faktickú poznámku. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pani viceprimátorka, 

ja som veľmi rada, že si viceprimátorka, lebo viem, 

že táto oblasť ťa zaujíma, že jej rozumieš viac ako ja.  

A prosila by som preto na odpoveď.  

V dôvodovej správe je uvedený projektový koordinátor. 

Projektový koordinátor bude zamestnanec magistrátu, alebo 

zamestnanec, zamestnanec metropolitného inštitútu? To je 

moja prvá otázka.  

Kto ho, kto ho bude teda vyberať? Bude nominovaný 

pánom primátorom, alebo pôjde cez transparentné výberové 

konania a tak ďalej? 

Bude posudzovať investičné zámery. Vy, alebo 

architekti majú iný pohľad ako samospráva na svoje diela. 

Oni vidia proporcie, vidia vzhľad, vidia, ja neviem, 

výtvarné kvality, my vidíme omnoho viac, širšie súvislosti. 

A tuná sa ja obávam. Vždy keď sa hovorí o developeri, 

developeroch, o veľkých investíciách, musia poslanci 

hlavného mesta spozornieť na maximálnu možnú mieru. 

Napokon, my sme zastavili strategickú in investíciu. Ja 

neviem, ako by to dopadlo, keby bola len tá (gong) profesné 

združ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  
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Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Chren,  

máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) poviem jednu takú 

trošku podrývačkú poznámku. Veľa slov podpory a jednu výzvu 

nakoniec. 

Tá poznámka na začiatok je, že vidieť, že ste sa 

intenzívne veľmi pustili vo vedení mesta do práce a ja to 

aj sám poznám, keď a pustíš, tak na začiatku do veľa roboty 

a chceš začať otáčať tú loď a začať ju otáčať veľmi rýchlo, 

tak niekedy keď sa rúbe les, tak lietajú triesky. A niekedy 

sa musí postupovať aj spôsobmi, nazvem to tak, že niektoré 

materiály, aj na dnešnom zastupiteľstve keby predložil 

hociktorý iný z doterajších primátorov, tak pravdepodobne, 

by zaňho zožal eee úplne iný prístup, než primátor, ktorý 

je nový a ktorý sa v tomto zastupiteľstve teší pomerne 

silnej podpore a vysokej miere dôvery.  

Eee, tak ako povedal aj môj kolega Maťo Kuruc, to 

bola tá poznámka na začiatok, tak ako povedal Maťo Kuruc, 

ja som intenzívne sledoval, čítal tvoj program Plán 

Bratislava a musím povedať, že zo všetkých bodov, ktoré 
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v ňom sú, založenie Metropolitného inštitútu Bratislava bol 

ten najviac prezentovaný, najsilnejšie prezentovaný pred 

voľbami, najviac vysvetľovaní a myslím si, že aj na základe 

jeho si dostal taký veľký silný mandát ako primátor, ktorý 

si v týchto voľbách dostal, a preto ja ako poslanec, keď sa 

snažíš len tento mandát napĺňať a plniť svoj volebný sľub 

a volebný program, tak ho musím podporiť. Jednoducho, je to 

dôvera voličov, obyvateľov hlavného mesta Bratislava. 

Zároveň keď sa pozriem na skúsenosti, ktoré existujú 

na Slovensku v zakladaní takýchto servisných organizácií 

a inštitútov. Tak musím povedať, že založenie Inštitútu 

finančnej politiky, nezávislého, na ministerstve financií, 

bol asi najdôležitejší krok k tomu, ako zaviesť nezabi, 

nezávislosť, odbornosť a kvalitu do riadenia verejných 

financií, výberu daní, rozpočtovania na Slovensku. 

Založenie Inštitútu sociálnej politiky na 

ministerstve práce, kde som ideovo aj trošku prispel, malo 

veľmi podobný vplyv na rozvoj a prípravu sociálnej politiky 

u nás na Slovensku.  

Niečo podobné sme urobili kedysi na ministerstve 

hospodárstva založením Inštitútu hospodárskej politiky.  

Čiže, vytvárať profesionálne organizácie, ktoré 

naozaj budú slúžiť ako servisné organizácie, ktoré budú 

spracúvať dáta, pripravovať odborné podklady na 
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rozhodovanie sa a teraz spoliehame sa aj na to, čo som si 

čítal v Pláne Bratislava, že aj nám  starostom, napríklad, 

pomôžu s organizáciou participatívnych stretnutí 

a podobných vecí a musím tento návrh absolútne podporiť.  

No a tá výzva na koniec,  

ak by som pár sekúnd potreboval, tak poprosím druhý 

čas. 

Ja som sa tu ako poslanec spolu s mojim kolegom, 

ktorý tu už dnes nesedí, ale určite ho poznáš, architektom 

Braňom Kaliským, štyri roky boril s tým, že sme sa snažili 

presadzovať spracovanie nového územného plánu hlavného 

mesta Bratislava. Myslím si, že to je vec, zo všetkých 

priorít na toto volebné obdobie, ktorú Bratislava a nie len 

toto, ale už aj minulé, Bratislava potrebuje úplne najviac 

zo všetkého.  

Vo svetle toho, čo mnohí kolegovia starostovia budú 

vedieť aké teraz vyšlo metodické usmernenie ministerstva 

výstavby á eee, ktoré nám v podstate likviduje mnohé územné 

plány zón, berie nám do veľkej miery túto kompetenciu, ak 

sa bude dodržiavať, tak zmena veľkého územného plánu je 

jediná cesta, ako môžeme naplniť to, o čom sa veľa hovorilo 

aj pred voľbami, že my máme diktovať ako sa má toto mesto 

rozvíjať. My ako samospráva máme byť tí, ktorí developerom 

dávajú podmienky. 
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Štyri roky sme tu bojovali. Povedali nám najprv, že 

nemajú ľudí, tak sme schválili rozpočet na ľudí. Potom 

ďalší rok nám povedali, že nemajú počítače na magistráte, 

tak sme schválili peniaze, niekoľko stotisíc eur na 

počítače. A stále sa nič nedialo.  

Tretí rok nám povedali, že už máme nakúpené tie 

počítače, ale nemáme nakúpený softvér (software), tak sme 

schválili peniaze v rozpočte na softvér (software).  

A z prípravy nového územného plánu Bratislavy za dva, 

za štyri roky sa spravili len dve časti prieskumov 

a rozborov, prosím pekne.  

Prvá časť bola demografická štúdia, ktorá v rozpore s 

(gong) (poznámka: nezrozumiteľné slovo) kde inde vidím, 

hovorí, že Bratislava do tridsať rokov vymrie.  

A druhá časť bola výšková regulácia, ktorá teda, 

podľa môjho osobného názoru bola po prvé, úplne nepodarená 

a po druhé, aj tak sa ju nepodarilo prijať.  

Preto tá výzva moja je, že pevne verím a som 

presvedčený, že tým, že schválime dneska vznik 

Metropolitného inštitútu Bratislavy, že sa aj vy, 

magistrát, na magistráte a v spolupráci s týmto inštitútom 

v prvom rade zameriate na to, aby sa aj jeho činnosť 
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zamerala na prípravu nového veľkého územného plánu nášho 

hlavného mesta.  

 A s týmto presvedčením, s touto dôverou dnes budem 

hlasovať za. A teda, nie že vyzývam, ale pekne prosím, 

nesklamte ju. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ááá. Pani starostka Čahojová 

nech sa páči, faktickú. 

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

Pán Chren, asi vie viac ako ja. Ja som si doštudovala 

Plán Bé (B). V týchto kapitolách. V ich. Našla som tam 

komisiu investičných zámerov a primátorovu komisiu. 

V materiáli máme komisiu pre rozvoj mesta. Sú totožné? 

Odlišné? Čo to znamená? Akože, neviem zaradiť kam patrí 

komisia pre rozvoj mesta v týchto kategórií. Ako laik ešte 

ne ešte menej. 

Ďalej. Významnejšie investičné zámery. Budú 

posudzovať. Ktoré sú významnejšie investičné zámery?  

V Pláne Bé (B) sa posudzujú investičné zámery, myslím 

si, že podľa rozsahu zastavanej plochy. Ale to predsa nie 
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je kritérium odborné, podľa ktorého sa posudzujú investičné 

zámery. Sú tam koeficienty, indexy a tak ďalej. 

Zastavanosť, podlažnosť a ja neviem čo všetko. Nie som na 

to odborník, ale rozhodne to nie je zastavaná plocha.  

Kto bude posudzovať čo významnejší investičný zámer? 

Čo nie je in významný a čo je menej významný?  

Toto sú veci, ktoré mne tu chýbajú. A to sú skutočne 

životne dôležité veci, ktoré obyvateľov tohto mesta 

a našich voličov najviac zaujímajú, trúfam si povedať.  

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Chren,  

faktická. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja chápem tie slová, chápem, že môžme mať rôzni rôznu 

mieru dôvery aj voči nášmu, ako, rôzni poslanci, aj voči 

nášmu novému primátorovi.  
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Ja to vnímam tak, že Metropolitný inštitút Bratislava 

bude servisná organizácia.  

Rozhodovacie, riadiace kompetencie ďalej zostávajú na 

magistráte, tak ako zo zákona musia, tak ako boli doteraz, 

ale vznikne nám tu konečne jeden junit (unit), jedna 

projektová organizácia, ktorá bude pripravovať odborné 

podklady, analýzy, tak ako sa to osvedčilo v riadení 

rôznych ministerstiev. 

A dúfam, že ten inštitút bude naozaj nezávislý, tak 

ako je, napríklad, nezávislý Inštitút finančnej politiky.  

Takže, aj po voľbách, aj keď možno o veľa, veľa 

rokov, bude dochádzať k nejakým politickým zmenám, tak tí 

odborní zamestnanci tam budú zostávať a prechádzať a naozaj 

nezávislo pôsobiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Berka, 

máte slovo. 

Mgr. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pánovi primátorovi za slovo. 
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Vážení kolegovia, vážené kolegyne, vzhľadom k tomu, 

že sledujem genézu vývoja Metropolitného inštitútu 

Bratislavy posledné dva a pol roka, nemám obavy a nemám 

pochybnosti o o náplni a a kompetencií takéhoto, takejto 

inštitúcie.  

Vaše otázky sú abso úp absolútne namieste 

a pochopiteľné. Kládol by som si ich ja, len z toho dôvodu, 

že som bol pri tom vzniku a bol som aj pri tej genéze, tak 

tie pochybnosti nemusím mať.  

Veľa tu už bolo povedané. Bolo povedané aj o tom, že 

Metropolitný inštitút Bratislavy nie je inštitúciou, ktorá 

by mala suplovať činnosti magistrátu, ide o inštitúciu, 

ktorá má poskytovať služby, ktoré doteraz magistrát 

neposkytoval. Či už ide o spomínanú prácu s dátami, 

o integráciu a analýzu dát, tak ide o strategické 

uvažovanie a ide takisto o moderovanie dialógu 

s obyvateľmi, o moderovanie participatívnych procesov 

a a takisto ide o vytváranie podkladov pre poslancov, 

ktorí, jednoducho, potrebujú sa zaoberať rozvojom mesta 

a bez, bez kvalitných dátových podkladov nevedia 

argumentovať a a na istej úrovni komunikovať tieto problémy 

s obyvateľmi.  

Odzneli tu pripomienky k úzkemu zameraniu 

metropolitného inštitútu, jednou, jedným zo základných 

princípov takéhoto inštitútu je holistický princíp. To 
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znamená, že zloženie tohto metropolitného inštitútu po 

odbornej stránke bude zohľadňovať rovnako enviromentálne 

potreby mesta, ako sociálne potreby mesta, ako ekonomické 

dátové. Ide o prierez vertikálny naprieč potrebami mesta.  

My sme včera na Starom Meste absolvovali komisiu pre 

územný rozvoj a životné prostredie a a s cieľom, aby sme 

naprieč politickými klubmi našli a zadefinovali si naše 

programové priority a ciele pre najbližšie štyri roky.  

Eee, v podstate, z každého z týchto cieľov vyplynulo 

zadanie, vyplynula úloha, ktorá je strategickej povahy a je 

plánovacej po povahy. Dospeli sme k tomu, že budeme 

potrebovať vypracovať projekty, ktoré budeme musieť zadať 

aj do externého prostredia. Jednou z veľmi dôležitých úloh 

metropolitného inštitútu je, že bude mať kompetenciu práve 

tieto analýzy a tieto stratégie vypracovávať.  

To znamená, že bavíme sa rádovo o desaťti desiatkach 

tisíc eur až, až, až stovkách, ktoré namiesto toho, aby 

smerovali do súkromného sektora, budú smerovať do 

príspevkovej organizácie mesta a pre nás by to bolo veľmi, 

veľmi prínosné.  

Čiže, tým by som chcel len povedať, že me. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, pardon. Chcel by som požiadať o predĺženie času.  
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Vzhľadom k tomu, že eee poznám túto genézu a poznám 

aj situáciu v iných mestách, aj v Prahe, kde prebiehali 

politické boje, pretože išlo o o o zásah do kompetencií 

možno mesta, ale v tej pozitívnej rovine.  

Jednoducho, to čo odlišuje vyspelé mestá od od nášho 

mesta, sú práve inštitúcie, ktoré dokážu posúvať mestá 

takým spôsobom, ako ho dokáže tento inštitút.  

Čiže, tu by som chcel apelovať aj na kolegov, aby sa 

nebáli tento inštitút podporiť.  

Ďakujem pekne za pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Jenčík,  

máte slovo. Nech sa páči. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán kolega,  

ja, aby sme nemali pocit, že bojujeme, podľa mňa, sa 

len pýtame.  
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Pán kolega? 

To je na vás faktická.  

Že aby ste nemali pocit, že bojujeme, len sa pýtame, 

pán kolega.  

Čiže, asi budete vedieť, keď sa tomu tak dlho 

venujete. Akú konkrétnu vedeckú a výskumnú činnosť bude MIB 

MIB vykonávať? To to ma zaujalo.  

Nechcel som sa to dneska pýtať, ale, ale to by ma 

zaujímalo. 

A aké pozemky sa majú prevádzať na MIB? Ešte to som 

tam zachytil. 

A potom asi ešte otázočka na primátora. Alebo na 

spracovateľov.  

Stanoviská odborných útvarov a komisií magistrátu 

máme nejaké? K tomuto materiálu?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Že.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Dám slovo, aby sme postupne odpovedali, nebudeme to 

robiť na konci naraz, spracovateľovi.  

(poznámka: počuť „ešte“) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, prepáčte. Ešte musí ísť faktická predtým asi, 

že?  

Ospravedlňujem sa, pani starostka. 

Nech sa páči, máte slovo. 

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

Pán Berka,  

mňa veľmi mrzí, že diskutujeme na tejto pôde, že sme 

nedostali priestor diskutovať niekde inde. Politické boje 

stále v Prahe pre prebiehajú.  

Spochybňujete to, čo som povedala o Inštitúte 

plánovaní Prahy, že zlyhal, že všetky mestské časti sa 

postavili proti tomu, čo pripravil ten dokument. 

A prosím vás, mne nevadí zber dát, príprava 

stratégií, alebo nejakých dokumentov, ale to, čo mi vadí, 

sú tie stanoviská k investičnej činnosti. Toho sa obávam. 

Pretože. 
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To mi odpovedzte na tú otázku. Kto to bude? Kto bude 

posudzovať tie významnejšie investičné zámery? Bude to.  

Tuná je v doku v dôvodovej správe, že bude poradným 

orgánom primátora, riaditeľa, zamestnancov, sekcie územného 

plánovania, ako aj pre poslancov. My máme predsa poradný 

orgán komisiu výstavby a strag strategického plánovania. 

Volajte si tam odborníkov. To je náš poradný orgán.  

Potrebujeme ešte ďalší externý? Keď máme komisiu pre 

rozvoj mesta. Primátorovú komisiu a tak ďalej?  

Toto, z toho materiálu v dôvodovej správe mne to nie 

je jasné.  

Ja za toto nemôžem zahlasovať. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžem odpovedať? Pani starostke. 

Ja iba chcem povedať, že som presvedčený, že IPéeR 

(IPR) Praha je v dnešnej dobe už aj široko odbornou ale aj 

no laickou verejnosťou prijímaný ako veľmi úspešný projekt.  

A prečítam, možno, iba z toho memorandu o po 

porozumení, ktoré máme s hlavnou architektku, kde sme 

vyjasnili tieto veci, ktoré, ktoré  možno sú pre niektorých 

z vás nejasné. 
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Procesná stránka vydávania záväzných stanovísk 

a posúdenie súladu investičných zámerov s priestorovou 

a funkčnou reguláciou územného plánu mesta, respektíve 

príslušnej zóny, ako i obstarávateľská činnosť pre 

územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu 

bude naďalej v pôsobnosti v Sekcie územného plánu 

magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy. 

Ktorý bude s hlavnou architektou v rám, architektkou 

v rámci jej kompetencií spolupracovať podľa dohodnutých 

postupov a lehôt.  

Čo sa týka otázok. Ja by som ešte dal, keď môžem dať 

slovo predkladateľovi, aby odpovedal na otázky pána 

poslanca Jenčíka, lebo to boli správne otázky a máme na to 

vysvetlenie.  

Nech sa páči, má máte slovo, pán Konečný. 

Mgr. et Mgr. Bruno   K o n e č n ý , poradca primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Tá vedecko-výskumná činnosť je pragmatické 

rozhodnutie. Dávali sme to aj do dôvodovej správy aj kvôli 

tomu, že je to jediný spôsob ako sa dostať k pro, podrobným 

dátam, ktoré sú potrebné pre, pre naozaj že špecifické 

analýzy. 
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Dneska Štatistický úrad, keď ste aj subjekt verejnej 

správy, nedá vám tak podrobné dáta, ako poskytuje vedecko-

výskumným inštitúciám, ktoré majú svoje, svoje metodické 

postupy na to, aby mohli chrániť tieto dáta a zároveň 

analyzovať ich spôsobom, ktorý dneska Bratislava nerobí. 

A dokonca, ani nemôže robiť, lebo nie je vedecko-výskumnou 

inštitúciou.  

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A ešte pozemky doplňme. 

Mgr. et Mgr. Bruno   K o n e č n ý , poradca primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Em. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prečítame, tá veta o pozemkoch. 
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Mgr. et Mgr. Bruno   K o n e č n ý , poradca primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pozemky, samozrejme, ako zastupiteľstvo schválite, 

schvaľujete každý jeden prevod pozemkov, tam nie je, tu nie 

je obchádzanie, je to spôsob, alebo zdôraznenie, že 

Metropolitnému inštitútu môže byť zverený pozemok, ale tam 

sa nemenia žiadne postupy, v zmysle prijatého štatútu 

rozhoduje zastupiteľstvo v každej jednej situácii. 

A rozhoduje takisto, že či uplatní osobitný zreteľ, 

neuplatní osobitný zreteľ.  

Čiže, či to bude ako keby 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skor, skorej to bolo pre mňa o možnosti prenájmu ako 

Metropolitný inštitút Bratislavy nemá záujem o žiadne, 

samozrejme, pozemky, čo by s nimi robil?  

A keď môžeme ísť ďalej, asi dám slovo. Teda faktická, 

pán starosta Kuruc.  

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

Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie, aj 

predkladateľovi, aj spracovateľovi.  
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Ja som naozaj nevidel teda to memorandum, ale som 

rád, že už ho máme v mejli (maili), takže mea kulpy (mea 

culpa), ak som teda niekde niečo, ale teda, už mám 

vysvetlené, čo sa týka tých záväzných stanovísk. A na to 

bol aj teda ten môj príspevok, že či to je kóšer, ale teraz 

to už vidím, že je to okej.  

A ja len teda pevne dúfam, pán primátor, že aj ty dáš 

taký záväzok, že aj v tých záväzných stanoviskách budeme 

výrazne lepšie pokračovať a nebude to rok a pol trvať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Iba odpoviem, že celé toto robíme aj kvôli tomu, aby, 

aby tie procesy na meste fungovali rýchlejšie a lepšie.  

Nech sa páči, pán poslanec Dolinay má faktickú.  

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

Vlastne pán poslanec Kuruc ma predbehol, že tiež som 

chcel oceniť aj rýchlosť poslania teda memoranda, už sme si 

ho našli aj v mejloch (mailoch). 
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Ale ja tomuto návrhu teda chcem dať nejakú možnosť 

fungovania a životaschopnosti. Veď čas ukáže, že či to bude 

fungovať a budeme na to minimálne dohliadať a keď niečo 

nebude, tak vždy je čas ešte skorigovať tieto, tieto veci.  

Takže, ja len vítam, že prichádza takáto nejaká vec 

na stôl. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Pani Pätoprstá, 

nech sa páči s faktickou.  

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

poslankyňa MsZ: 

Ja vnímam to, že MIB zakladáme eee na veľkej dôvere 

primátorovi a jeho postoji a jeho nadšeniu pre MIB. 

Ale MIB bude existovať aj v ďalšom období a odporúčam 

spracovateľovi urobiť preambulu. Tak ako má každý zákon 

preambulu, že prečo to vlastne zriaďujeme, aké sú hodnoty 

tohto, toho, čo ideme urobiť. 

Čiže, možno by sme sa aj mnohí vlastne upokojili aj 

pre tú budúcnosť, ak by sme mali tú preambulu, kde by bolo 

jasné, že to je v prvom rade odbornosť, otvorenosť, ochrana 
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zdravia obyvateľstva, ochrana prírody, ochrana mesta 

a verejného priestoru.  

To znamená, ja teraz, trošku fabulujem, to znamená, 

je to na vás, čo tam dáte, aké hodnoty a od toho sa vlastne 

odpichne aj tá následná dôvera, alebo (gong) obornosť 

a všetko, čo  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme, pani poslankyňa. 

Chcem iba povedať, že pokúšali sme sa tieto hodnoty 

zachytiť práve v dôvodovej správe k tomuto, k tomu, ktorá 

bola poslaná. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. Preambula.  

Ďakujeme veľmi pekne. 

Nasleduje pán Vagač. Pán poslanec Vagač. 

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

Ďakujem pekne. 

Zazneli tu také otázky, že prečo teraz a prečo rýchlo 

a prečo eee prečo na prvej a tak ďalej.  
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Skúsim začať môj príspevok práve odpoveďou na toto. 

Myslím si, že, že pán primátor eee tak isto ako tie 

podniky, aj, aj tento MIB predkladá práve preto, že chce 

niečo ukázať, niečo dokázať. 

To znamená, že, že ak tie veci sa neschvália teraz, 

ne, to brzdí istému, istému, istej práci a istému rozvoju. 

A povedzme si rovno, že, že eee, prečo Bratislava aj 

tridsať rokov po, vyzerá tak ako vyzerá. Že práve preto, že 

tie niektoré veci tu nefungovali. A nefungovali tu práve 

tie strategické veci. Tie koncepčné.  

Ako je to možné, že za tridsať rokov nemáme výškovú 

koncepciu. Nemáme generely, ktoré, ktoré sa dopracovali ako 

za desaťročia a, a tu je teda tá, tá odpoveď na to, že 

prečo tento inštitút. Práve preto, že niektoré veci boli 

ťarbavé, nefungovali, neboli, neboli tak progresívne, ktoré 

by Bratislavu zachránili od toho, čo sa tu všetko zničilo 

a zbúralo a neurobilo.  

To znamená, že, že poviem len taký, taký prípad, že 

však viete, že každý, každý väčší investičný projekt 

predkladá aj napríklad dopravno-kapacitné posúdenie. 

Všimnite si, že tomu developerovi to vždycky výjde. 

Vždycky. Lebo on je objednávateľ tej výšky, on si teda 

posúdi. A ja sa teraz pýtam, kde je, kde je ten, tá 

protiváha, že povie, že aha, tak toto dopravno-kapacitné 
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posúdenie má v tomto a v tomto chyby a tuto to takto 

a takto nejde.  

To znamená, že, že ten inštitút, nie len že vedecké, 

ale zbiera, proste robí analýzy, systematicky dokáže 

reagovať na to, čo prichádza ako požiadavka s tými, s tými 

povedzme, developerskými eee mmm koncepciami. 

Čiže, čiže, tá, tá vedecká a analytická časť eee eee 

to priam ten inštitút bude podtrebovať.  

A a to už vôbec neriešime také veci ako ovzdušie, 

klímu, hluk. To sú všetko veci, ktoré, ktoré MIB, dúfam že 

bude. 

A ak si spomínate, tak to sú už naozaj veľký 

pamätníci, tak voľakedy tu v Bratislave existoval Útvar 

hlavného architekta, dneska tá budova už je zrútená, aj ten 

platan, ktorý tam bol v tej, v tom strede je vyrúbaný. 

A toto zrušilo sa to a odvtedy, proste, ten nekoncepčný 

rozvoj a tie, tie všetky lapsusy čo sa stali, boli práve 

preto, že nebola tu taká silná inštitúcia, ktorá by 

povedala, že takto sa ten rozvoj robí. 

Že, ak by som potreboval predĺžiť, prosím, predĺžte 

mi. 
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To znamená, že, že tá. Veľmi sa mi páčila tá eee tá 

paralela pána Chrema, Chrena k tomu Inštitútu finančnej 

politiky.  

Tak naozaj, aby ministerstvo financií mohlo, mohlo 

kompetentne robiť analýzy, kompetentne navrhovať rôzne 

schémy, tak má na to inštitút, ktorý dáva podklady. A on je 

dneska naozaj vysoko rešpektovaný. 

Čiže, verím, že práve aj tento MIB bude takto vysoko 

rešpektovaný, ktorý bude vedieť dávať tie, tie posúdenia, 

tie servisné veci, ktoré, ktoré na rozhodovanie štatutár, 

ale aj my budeme potrebovať. 

To je presne to, čo sa tu stalo, čo hovorila pani 

primát eee viceprimátorka Štasselová, že tu išla tá 

investičná, silná investičná požiadavka a zrazu sme sa nám 

dvaja veľký developeri chceli zmeniť ako Bratislavu podľa, 

podľa nich a prekresliť ju. A ešte sa do toho aj býval, 

teda súčasný premiér pán Pellegrini angažoval, jak keby to 

bol pomaly jeho projekt. A kde to? Čím to prešlo? Proste, ž 

(gong) žiadnou oponen 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou poznámkou vystúpi pán Vetrák. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja mám návrh na jedno vylepšenie. Už neformálne som 

o tom hovoril s pánom spracovateľom, ale pán primátor, vy 

ste predkladateľ, tak formálne musím vyzvať k tomu vás, aby 

ste zvážili, či to neakceptujete. 

V tom celom materiáli a dokonca aj v tej zriaďovacej 

listine sa eee tak na striedačku spomínajú okrem iného aj 

dva zákony. Jeden je zákon o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a druhý je zákon o rozpočtových pravidlách 

samosprávy. A nejakým nedopatrením sa nám tam sem tam 

poprehadzovali aj čísielká, alebo aj tie názvy sa nám tam 

zmixovali, ale je to stále tá staršia verzia.  

My sme už o tom medzitým hovorili, ale formálne sa 

to, by sa to malo spraviť tak, že si to zoberiete 

autoremedúrou, aby sa to potom mohlo procesne prečistiť. 

Tak to je môj návrh, že či by ste nezvážili, že si to 

zoberiete autoremedúrou, aby sa to mohlo potom dočistiť a  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ďakujem. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) správne. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ďakujem veľmi pekne.  

Pán Buocik, 

nech sa páči. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Dámy a páni,  

aj pri najlepších myšlienkách a inštitúciách vždycky 

záleží na tom, akí ľudia ich obsadzujú.  

To znamená, že z môjho pohľadu zriadenie 

Metropolitného inštitútu Bratislava ešte automaticky 

neznamená, že všetko pôjde ako po masle. Ale je to, j, 

alebo, že všetko pôjde tak, ako si myslíme, že pôjde, že 

tam budú naozaj výlučne len odborníci.  
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Ale je to prvý krok na to, aby sme niečo takéto 

urobili, aby tá inštitúcia vô vôbec mohla fungovať a mohla 

byť naplnená kvalitnými ľuďmi. 

Už to tu niekoľkokrát zaznelo.  

Ja sám som bol svedkom v minulom zastupiteľstve toho, 

že tu bezmála sa nenašla väčšina na to, aby odmietla 

nezmyselný nápad dvoch významných developerov, ktorý sa 

týkal štatútu významnej investície. To zastupiteľstvo sa 

voči tomu postavilo len tak, tak. A ten tlak bol naozaj 

extrémny, enormný. Fakt, že z pozície (gong) vlády tejto 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vagač,  

mňa mrzí, že musíme debatovať na takomto fóre, lebo 

sú na to určené iné fóra, ale v tom prípade ma prekvapuje, 

že jeden z kľúčových materiálov, ktorý tu nie je 

predložený, je zmena rokovacieho poriadku. Ešte stále platí 
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náhubkový rokovací poriadok, ktorý nám na diskusiu určuje 

štyri minúty s predĺžením o dve minúty a koniec.  

Možnosť prihlásiť do diskusie jednu minútu.  

Takže, my voláme participáciu verejnosti a nedovolíme 

diskutovať ani vlastným poslancom k takýmto závažným témam. 

To je moja prvá vec. 

Druhá vec. 

Povedali ste, vždy to developerom prešlo. No ja sa 

obávam, že im kliesnime ešte ľahšiu cestu. Vážne sa obávam. 

Teraz k tomu budú mať ešte aj nejaký, nejakú pečiatku, 

alebo nejaký, proste, nejaké pekné meno nejakej inštitúcie 

pod svojim developerským zámerom ozdobené a my sa budeme 

len čudovať. 

Ja som starostka. Som poslanec mestskej časti. Dívam 

sa svojim obyvateľom každý deň do očí. A tohto sa vážne 

obávam. Na moje vážne obavy nedala táto dôvodová správa 

(gong) odpoveď. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Jenčík,  

máte slovo. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán. 

Ďaleko to mám (poznámka: mikrofón) 

Pán Vagač,  

mne nevadí ani, že to je rýchlo, ani že to proste je 

to hneď na prvom zastupiteľstve. Vôbec mi to neprekáža. Ani 

dokonca to, že takýto materiál vzniká. Ja som za to rád. 

Mne trošku chýba len tá predchádzajúca diskusia k tomu, 

lebo to vždy tu bolo kritizované. 

Tá diskusia neprebehla, a preto máme a oprávnené 

otázky a ja si myslím, že s veľkou mierou tolerancie 

k novozvolenému primátorovi sme tie otázky, sú z mojej 

strany veľmi vágne.  

Čiže, ja ten materiál podporím, ale dúfam, že, že sa 

dočkáme aj dovysvetlení, aj, aj prípadných úprav, ak budú 

potrebné. 

A ešte len jednu vec. 

Ak máte tie stanoviská odborných útvarov, tak tie by 

som ešte, keď nám viete poslať potom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja iba na to zareagujem, pán poslanec. 

Vlastne, ja som urobil stretnutie s každým 

poslaneckým klubom, fyzicky s poslancami, na túto tému, kde 

sme sa o tom bavili a kde som im to vysvetľoval a boli na 

to, myslím že ako keby čas na otázky a odpovede, kde som sa 

usiloval im to predstaviť. A vy ste akurát vtedy neboli za 

váš klub, ale takéto stretnutia prebehli. Chcem, aby to 

bolo jasné, že také niečo bolo. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nasleduje pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som len na začiatok jednu vec. Ja si nemyslím, 

že, a teraz vôbec nemám absolútne nič proti, kľudne za 

tento inštitút bez mihnutia oka zahlasujem, len prosím, 

nerobme z toho, že keď niekto nemá inštitút, tak nemôže mať 

odborné útvary, nemá mu to kto posudzovať. Keby neexistoval 

inštitút, nemal by sa kto k tomu odborne vyjadrovať. 

Prosím, naozaj, veci nefungujú na tom, že či inštitút 
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existuje, alebo inštitút neexistuje. Viete to vyriešiť 

tridsiatimi rôznymi spôsobmi.  

Keď niečo nazvete transparentné, neznamená, že to je 

transparentné, lebo ste to tak nazvali.  

Čiže, keď niečo nazvete, že to bude riešiť problémy, 

ono to nebude riešiť problémy, pretože ste to nazvali, že 

to rieši problémy. 

Čiže, ak máte ľudí, tak ak tých ľudí máte na 

vlastných odborných útvaroch vo vlastnom oddelení, vedia to 

riešiť kvalitne, a keď ich nemáte, môžte mať na to 

organizáciu, tridsať organizácií, zriadenú krajinu, je to 

úplne jedno.  

Čiže, prosím, to len aby sme si naozaj v tomto dali, 

že inštitút sám o sebe nič nerieši. Má svoje výhody, má 

svoje nevýhody. Primátor, proste, to chce mať nejakým 

spôsobom inštitucionalizované. Je to, podľa mňa, jeho 

právo. Kludne, nech to spraví, len prosím, naozaj 

nehovorme, že inštitút vyrieši problém. Bude tam potrebných 

ľudí a bude tam potrebné iné veci. 

Čiže, to je ako prvá vec k tomu.  

Druhá, ktorú som, by som sa ja chcel spýtať. Bolo 

povedané, že teda, aby sme to nebrzdili, a preto to treba 

teraz schváliť. Ja to absolútne podporujem. Len by ma teda 
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zaujímal harmonogram, lebo ja ešte stále teda nerozumiem, 

teda, keď sa to teraz schváli, čím sa niečo zrýchli? Mne 

zatiaľ ušla pointa. Ale možno nemám všetky vedomosti. 

Čiže, ja len možno, keď môžem, tak narýchlo poprosiť 

povedať, že aký je harmonogram a čo všetko to zrýchli, že 

sa to dneska príjme. Lebo ja som zatiaľ nepostrehol, že čo 

sa vlastne vôbec dá robiť tým, že to dneska schválime.  

Tretia vec, ktorú by som chcel. 

Ja s vami absolútne, pán Vagač, súhlasím. Tiež mi 

príde absolútne divné, že akýkoľvek svetlotechnický 

posudok, akákoľvek, akákoľvek výšková zástavba, akékoľvek 

dopravno p dopravno-kapacitné posúdenie vždy vyjde, eee, 

súhlasím s tým, že, že to je divné. A ono sú to hry 

s číslami, k tomu sa ešte dneska dostaneme, ako sa dá hrať 

s číslami. 

Á, á súhlasím s vami, že by mal na to niekto dozerať. 

Ale opätovne, je to o kvalite tých ľudí, nie o inštitúcii.  

A ja budem rád, keď budú niekde tie informácie 

zverejnené. Čím väčšie množstvo ľudí do toho bude vidieť 

a čím väčšie množstvo ľudí tomu bude rozumieť, tým viac 

ľudí bude vidieť, že či je to hra s číslami, alebo je to 

poctivá hra a či naozaj, hlavne, keď môžte porovnať 

niektoré prípady, lebo raz vám tá štúdia nevyjde a vo veľmi 

podobnom a častokrát identickom vám zrazu vyjde´. 
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Je to, je to proste, naozaj, tak sa to na Slovenku 

robí, hej? Dneska na Slovensku pečiatka zvládne všetko. 

Statický posudok, ktorý by neprešiel a tak ďalej.  

Čiže, eee, za toto nemám absolútne žiadny problém 

zahlasovať. Len hovorím, mne jedna, jedna z vecí, ktorá mne 

chýba je, že, že ako je ten harmonogram spravený. 

A prosím, naozaj, ja budem posudzovať výsledok tohto 

inštitútu na základe výsledkov a tie výsledky budú závisieť 

presne od ľudí, ktorí tam budú, ako budú pracovať, ako budú 

veci robiť. Ostatné veci, v tomto príprade, z mojej strany 

nie sú podstatné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Faktická, pán Vagač. 

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

Samozrejme, že práve toto očakávam. Lebo toto sa 

nedialo. Áno? Že, že nik. Ako keby to nebol ten ten 

potenciál, alebo tá ambícia oponovať tým predloženým 

svetlo-technickým, výškovým, eee dopravno-kapacitným poško 

a týmto.  
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A teraz ja očakávam, že naozaj, ten inštitút bude mať 

ten potenciál aj odborný, aj tú, tú ambíciu toto posudzovať 

a predložiť tieto čísla. Lebo však ten inštitút presne musí 

vykazovať túto činnosť. Presne ako ten, ten pri 

ministerstve financií. Že príde proste návrh a ten inštitút  

finančnej politiky, on dáva tú oponentúru. On pri pri dáva 

tie podklady.  

Takže, predpokladám, že, že toto, toto je jedna 

z tých úloh, prečo to chce pán primátor, aby sa mohol 

oprieť o toto. 

Takže, ak sa to tu nedialo, to bola len škoda. Je 

možné, že tí úradníci, ktorí tu pracovali, sú veľmi 

kvalitní, ale možnože nemali na to čas, alebo ne nedali, 

nedostali takú úlohu, (gong) alebo ne 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech sa páči, pani Antalová, s faktickou. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja budem naozaj veľmi krátko reagovať. 
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Ja som veľmi pozorne počúvala všetky výhrady 

a otázky, ktoré tu boli položené a rozumiem, že na veľa 

z nich nemáme v tejto chvíli odpoveď. Ani primátor, ani 

ktokoľvek iný z magistrátu. Ani riaditeľ magistrátu vám 

v tejto chvíli nedá presné odpovede, zoznamy ľudí, ktorí na 

tom úrade budú pracovať, ani presné procesy a a úplne 

všetko do detailov rozanalyzované tak, ako by sme to, 

možno, všetci chceli. 

Ale v tejto chvíli sa to práve láme. Teraz je ten 

čas, aby sme tú dôveru eee novému vedeniu a novému 

magistrátu dali a zároveň im dôverovali v tom, že ten MIB 

a všetky tie procesy, ktoré budú za tým, pripravili 

transparentne.  

A sme tu my, celé zastupiteľstvo, štyridsaťpäť ľudí, 

na to, aby sme ten proces kontrolovali, sledovali a naozaj 

boli tu a dôverovali.  

Ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem aj ja. 

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

Ďakujem. 

Ja som prakticky len tiež chcel zhrnúť to, že vlastne 

sme tu na to, aby sme tieto procesy sledovali. 

A takú druhú technickú vec. 

Som si všimol, že aj pán poslanec Hrčka má za menom 

Klub SaS, Okáes (OKS), NOVA. V tomto týždni podali 

prihlášku zakladajúci nový klub, ktorého je členom. Takže 

toto len organizačnému oddeleniu potom, keby sa to v 

budúcnosti opravilo.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme. 

Pani hlavná architektka Konrad.  

Nech sa páči, s faktickou. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem. 

Veľmi pozorne som počúvala. Mám, mám, musím byť veľmi 

stručná.  
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Eee, veľmi pozorne vnímam tie obavy a chcem, naozaj, 

podotknúť, alebo upozorniť na to, že prvýkrát som mala 

možnosť urobiť dokument o porozumení s primátorom.  

Ja ako zo zákona, teda, funkcia hlavného architektka 

je mestský orgán, podobne ako primátor, magistrát, môžte si 

to v zákone prečítať.  

Je to prvý primátor, ktorý sa pustil nat do takejto 

debaty so mnou, ktorý, s ktorým sa naozaj o tom dalo 

rozprávať a tú zodpovednosť ja veľmi rada budem naďalej 

preberať v tom zmysle, že vrátim aj do hry takzvanú Radu 

hlavnej architektky, ktorú som mala ešte za Ftáčnika, ktorá 

sa veľmi dobre zabehla. Kde boli prizývané mestské časti 

v momente, keď boli tu podané investičné zámery a naše 

odborné orgány už mali k tomu stanoviská. A vtedy sme 

prizývali mestské (gong) č, úplne na začiatok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: primátor zadýchane) ospravedlňujem sa. 

Pán Hrčka,  

faktická. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja teda síce mal by som reagovať na moje pripomienky, 

len nepo nepochopil som, napríklad, eee, že asi teda 

s výnimkou možno tej zátvorky, eee, asi ani jedna nebola na 

mňa. 

Lebo ešte raz. Ja som sa pýtal na harmonogram. Mňa 

vôbec nezaujímali akí ľudia tam budú a podobne. Však to som 

povedal, že to budeme posudzovať na konci. Mňa zaujímalo, 

že harmonogram, aby mi niekto vysvetlil. Že teraz za to 

zahlasujeme.  

Ešte raz, ja deklarujem, ja za to bez problémov 

zahlasujem.  

A mňa len zaujíma, keď sa teraz tvrdí, že teraz sa to 

musí schváliť, aby sa naštartovali procesy, a ja som len 

poprosil, aké procesy to urýchli, keď sa to teraz schváli. 

To som jediné chcel vysvetliť. 

Čiže, ako ešte raz.  

Ne vôbec som nechcel žiadne iné veci. Nechcel som akí 

tam budú ľudia obsadení. To je presne na zodpovednosti 

primátora a na základe výsledkov. 

Ešte k pánovi Vagačovi. 

Rovnako odpočítavať ako odpočítava, či už Finančný 

inštitút, alebo tento, by kľudne mohlo oddelenie alebo 

odbor. Čiže, keby som sa ako primátor alebo starosta 
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rozhodol, že oddelenie pre strategické plánovanie bude 

odpočtovať takéto veci, môže to odpočtovať úplne rovnako 

ako inštitút.  

Čiže, ešte raz. 

Nemám s tým žiadny problém, len prosím, ten 

harmonogram. 

(gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za otázku. 

Áno, pán Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu. Nech sa 

páči. Bude reagovať. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len krátka rýchla odpoveď na viaceré otázky, ktoré 

tu zazneli. 

Čo sa týka nejakého časového harmonogramu, 

zriaďovacia listina jasne hovorí, že k 1. 4. vzniká MIB. 

Následne, čo sa bude diať na magistráte bude, že v istom 
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bode musí dôjsť k oddeleniu a vlastne, celá tá idea je, 

oddeliť stratégiu a plánovanie od, od nejakého výkonu. 

Idea teda je, že na magistráte zostane ten, ten 

výkon. To znamená, vydávanie rôznych povolení a podobne. 

A do do MIB-u (MIB) pôjde práve tá stratégia.  

Časový harmonogram. Podľa nejakého nášho plánu, keď 

1. 4. vznikne MIB, v lete by malo dôjsť k tejto zmene 

organizačnej a následne, dajme tomu, že august, september 

by malo dôjsť k napĺňaniu MIB-u (MIB) zamestnancami 

magistrátu. 

Do do toho by ešte malo vstúpiť, samozrejme, výberové 

konanie na odborné pozície na MIB, ktoré budú prebiehať, 

predpokladám, že od mája tohto roku.  

To je taký základný časový rámec.  

A samozrejme, potom už v horizonte toho ďalšieho 

kalendárneho roka už by ten MIB mal dosiahnuť nejakú plnú 

veľkosť, aby, aby fungoval v jednotlivých tých oblastiach, 

ktoré tam sú špecifikované.  

A tiež nábehová krivka nie je taká, že teraz v roku 

2020 budeme mať plný inštitút, ale postupne tie prioritné 

veci sa budú napĺňať.  
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A ešte možno len otá odpoveď na otázku pána Jenčíka. 

Ešte k tým odborným komisiám.  

Pokiaľ viem, tak to bolo v komisii pre územné 

plánovanie prejednané. To je môj. Tak.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón z pléna) 

Jaj, aha, pardon.  

Tak áno. U nás to prechádzalo, takže. Prechá 

prechádzalo to jednotlivými oddeleniami aj magistrátu.  

Toľko asi, všetko z mojej strany.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja ja iba, sekundu iba doplním. Aby bola odpoveď 

kompletná. 

Že pre nás je dôležité, aby sme vyslali jasný signál 

ako mesto, a teda aj zastupiteľstvo, že MIB myslíme vážne 

a že ho chceme schváliť. A náš čas, dokým MIB naozaj 

vznikne a malo by to byť po rozpočte, to znamená, že 

vznikne už aj s nejakými peniazmi, aby sme mali dojasnené 

všetky veci, ktoré potrebujeme mať. A hlavne, aby sme 

vyslali signál pre ľudí, ktorým, ktorých budeme lákať 

a budeme prosiť, aby išli do tých výbero výberok, aby sa 

tam zamestnali. Lebo to bude dôležité.  
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Celý MIB, ako povedal pán poslanec Hrčka, bude 

záležený na tom, či tam dostaneme kvalitných ľudí, alebo 

nie. 

Takže, toto je to obdobie, ktoré potrebujeme. Ale ten 

signál, by som vás veľmi prosil, aby sme vyslali. 

Pán Hrčka, máte ešte faktickú. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem. 

Ja tak, ja sa ešte len vrátim k tomu. 

Vraveli ste, že teda k 1. 4. vznikne MIB. Ja sa pýtam 

teda, dneska je 7. februára, my to dneska schválime, 

primátor to zajtra podpíše, od zajtra je platné uznesenie. 

Čo je medzi siedmym februárom a prvým štvrtým, lebo sa 

bavíme, že teraz je to súrne potrebné. Tak čo sa bude diať 

medzi siedmym druhý a prvým štvrtý, čo sú prakticky dva 

mesiace? Lebo to je moja otázka, že, že, že my máme ďalšie 

zastupiteľstvo, a teraz, ne nechcem to odkladať. Len sa 

pýtam, že čo všetko procesne potrebujete stihnúť medzi 

dnešným dátumom a prvým štvrtý, lebo ja to tam, proste, 

momentálne nevidím. 

A teraz, ako. Ešte raz. Bez mihnutia oka vám teraz za 

to zahlasujem, len sa pýtam, že keď tu niektorí hovoria, že 
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niečo je nevydiskutované, čo by sa stalo, keby sa to 

schválilo o tridsať dní?  

Ja len chcem proste vidieť, že, že niečo mi možno 

ušlo, čo vy za tých tridsať dní stihnete spraviť a nestihli 

by ste, keby sme vám to dneska neschválili. To je jediné, 

čo som si len chcel ujasniť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Reaguje spracovateľ pán Konečný. 

Mgr. et Mgr. Bruno   K o n e č n ý , poradca primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

V zásade sú tam niektoré procesné úkony aj od IČa 

(IČO), registr str ácie na Štatistickom úrade vzhľadom na 

ekonomické činnosti, je tam príprava všetkých podkladov 

typu eee organizačná štruktúra, poriadky vnútorné. Je to 

orgán verejnej správy.  

Čiže, on musí mať k 1. 4. naozaj celý ten balík 

interných smerníc, ktoré proste budú hovoriť, že kto sa 
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kedy, kde, kam kliká. Ako sa sleduje dochádzka, urobené. 

Nie je to vec na, na naozaj že týždeň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja som nedostala otázku. Komisia pre rozvoj mesta? 

Komisia investičných zámerov? V (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) materiáloch sa to volá tak. Šesť architektov, šesť 

stavebných inžinierov, jeden záhradný architekt, jeden 

výtvarník, jeden inštitút urbárneho rozvoja, jedna 

verejnosť sú zamestnanci mesta? Alebo MIB-u (MIB)? Alebo sú 

to dobrovoľníci? Budú platení? Odmeňovaní? Akým spôsobom?  

Projektový koordinátor. Bude zamestnanec magistrátu 

alebo zamestnanec MIB-u (MIB)? To by ma zaujímalo.  
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A ktoré sú, aký druh dokumentácie budú posudzovať? 

Štúdie, kompletnú stavebnú dokumentáciu, objemy alebo len 

zastavanú plochu?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za otázku. 

Do dovolím si ja odpovedať. 

Komisia pre rozvoj mesta je jednou z vlajkových lodí 

MIB-u (MIB), Metropolitného inštitútu Bratislavy. Eee 

existovala tu predtým, takzvaná že, volala sa, že 

primátorská komisia, kde sa niektoré konkrétne developerské 

projekty dávali. My chceme vytvoriť. Nevedelo sa, kto je 

jej súčasťou, nevedelo sa kedy zasadá, nevedelo sa, čo sa 

tam hovorí, ani aké sú z nej výsledky. My chceme urobiť, 

napríklad, Venkuvru (Vancouveru), alebo iných miest, kde to 

funguje a odtiaľ to kopírujeme, alebo sa inšpirujeme. 

Jednu jasnú komisiu, ktorá bude nezávislá, to 

znamená, že nebudú v nej poslanci, ktorá bude zložená 

z odborníkov, ako poradný orgán pre magistrát, primátora 

a poslancov.  

Tá komisia bude fungovať, bude ju, bude ju zriaďovať 

MIB, bude to komisia, ktorá bude, o ktorú sa bude starať 

MIB. Lebo to je aj dosť administratívnej práce. A bude 
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fungovať transparentne. Každý bude vedieť kto v nej je. 

Bude fungovať tak, že sa, že mesto môže požiadať, 

napríklad, (gong)  

eee, eee, poprosím ešte o čas, alebo čo.  

Že me, že mesto požiada, magistrát požiada pri 

projektoch, ktoré sú kontroverzné, malé, alebo veľké. Ale 

projekty, s ktorými si práve spracovatelia záväzného 

stanoviska nevedia dať rady, aby, aby, aby si vypočuli, 

alebo aby dostali názor tohto poradného orgánu.  

To zasadnutie toho poradného orgánu bude mať presné 

pravidlá, scenár, bude verejné za účasti verejnosti a bude, 

bude vždycky na jeden projekt robené. Vždycky proste. Vždy 

sa bude venovať jednému projektu. 

Je to model, ktorý funguje aj v iných mestách. Ja si 

myslím, že je veľmi dobrý a stransparentní tú vec, ktorá tu 

aj tak prebiehala a bude mať úplne jasné pravidlá.  

Nech sa páči, pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja sa veľmi ospravedlňujem, len ja som nejakú 

príspevkovú organizáciu zriaďoval v mestskej časti Karlova 

Ves a mňa by teda zaujímalo, že akože, to to, ja som na 

toto upozorňoval aj pána primátora na tom stretnutí, kde to 
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bolo? Kto požiada o pridelenie IČA (IČO)? Lebo pokiaľ, 

môžem sa mýliť, ale pokiaľ ja sa nemýlim, a teda ak mám 

správne informácie, tak o pridelenie IČA (IČO) musí 

požiadať štatutár. A vy v tomto momente žiadneho štatutára 

nemáte.  

Tak kto požiada o pridelenie IČA (IČO), keď 

neexistuje momentálne štatutár v tomto zriadenom? Kto 

požiada o iné formálne veci, kde v zmysle zákona za 

organizáciu koná štatutár a pokiaľ my teraz nevolíme 

žiadneho štatutára tejto organizácie, tak ona žiadne 

procesné veci zria, z hľadiska zriaďovania, vybavovania, 

nemôže vykonávať.  

Len prosím, akože, ešte raz. Možno zase mi niečo 

ušlo, ale. Preto mi to je, že, že čo sa ide teraz 

vybavovať, lebo keďže tam neexistuje štatutár, tak vy, 

podľa mňa, nemôžte požiadať o pridelenie IČA (IČO). Ale 

môžem sa mýliť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, pán spracovateľ. 
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Mgr. et Mgr. Bruno   K o n e č n ý , poradca primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Takisto by nebolo možné z vlastne ustanoviť štatutára 

skôr, ako, ako by existoval MIB. Čiže, je to taká, také 

kolečko.  

Konzultoval som to na Štatistickom úrade, na, na 

príslušnom oddelení, bolo mi povedané, že keď bude 

splnomocnený zriaďovateľ, tak môže tieto úkony urobiť pre 

zriaďovanú organizáciu.  

Riešili sme aj kategorizáciu do ekonomických 

činností. Aký je postup. Akým spôsobom sa sa sa robí táto 

eee činnosť. Snažíme sa mať, naozaj že odpovede na všetko, 

čo, čo na nás ide.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka, 

je tam stopka, tak neviem čo to znamená. Asi ešte raz 

ste tam vy. To je nič.  

Dobre. 
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Ďakujem veľmi pekne za vašu diskusiu.  

To znam. Okej.  

(poznámka: počuť slová „rokovací poriadok“) 

No poďme asi podľa rokovacieho poriadku.  

Dobre. Ďakujem pekne. 

Ďakujem veľmi pekne za za za diskusiu. A poďme si, 

poďme si dať dokopy všetky tie.  

Aha, pardon, ľudia. (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

občania. Ja som zabudol na občanov. Ospravedlňujem sa.  

Takže ja by som chcel otáz otázka bola, že hlasujeme 

o občanoch spoločne, alebo postupne.  

Postupne.  

Takže ja by som chcel pozvať pána Legenyho Jozefa, 

a respektíve spýtať sa zastupiteľstva či je za to, aby, aby 

sme ho pozvali ku nám? 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, nech sa páči, pán Legény Jozef. Z Heydukovej 1 

Bratislava, máte slovo.  
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Občan   Ing. Jozef   L e g é n y :  

Dobrý deň. 

Na začiatok poviem, že nie som hmotne zainteresovaný 

ani na tom, či ten inštitút bude existovať, alebo nebude 

existovať.  

Chcel by som povedať takto.  

Že keď som si prečítal ten inštitút, tak som si 

spomenul na dielo jedného britského matadora administrácie 

pána Parkinsona, Parkinsonove zákony, ako. Tam sa hovorí 

o tom, že keď nad briským impériom nezapadalo slnko, tak 

ministerstvo kolónií zasadalo v malej zaprášenej budove, 

boli tam, by som to povedal, zamestnanci, ktorí mali 

problémy a vtedy, keď už nebolo čo riadiť, tak mali 

k dispozícii ministerstvo so zlatými kľučkami a s kobercami 

v hrúbke deväť centimetrov.  

Takže, tým chcem povedať, že čo sa týka výkonu 

administratívy, nezáleží na formách, ale záleží vždy na 

ľuďoch.  

Chcel by som povedať toľkoto. Že výsledky tohoto 

inštitútu je možné očakávať tak o dva, tri roky, keď pomaly 

pán primátor, už budete končiť.  

Takže, v podstate, a keďže dvakrát som bol 

zreštrakturalizovaný, pretože som zastával verejný názor, 
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tak poviem, že toto čo sa pripravuje, je právne 

najčistejšia forma, ako sa zbaviť niektorých ľudí.  

Takže, by som takto povedal. Že z hľadiska toho, že 

ide o prostriedky navyše, navýšenie prostriedkov s nejasným 

výsledkom a ak ste si nevšimli, tak už aj tí najväčší 

optimisti hovoria, že kríza je tu, čiže prím príjmy 

verejnej správy budú klesať, by som povedal, že je najvyšší 

čas sústrediť sa na krízové riadenie Bratislavy, mesta, 

ktoré je v kríze. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

Poprosím, aby sme hlasovali o druhom občanovi 

prihlásenom do diskusie, pán Gubčo Adrian.  

Prosím, hlasujte o tom.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, pán Gubčo,  

máte slovo. 
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Občan   Adrian   G u b č o :  

Dobrý deň. 

Ďakujem za slovo. 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,  

chcel by som vás poprosiť o hlasovanie v prospech 

vzniku tejto inštitúcie. 

Aby som sa predstavil. 

Som spoluautorom Plánu Bratislava, konkrétne kapitoly 

o vzniku Metropolitného inštitútu Bratislava. A aby som 

dovysvetlil, chcel by som povedať, že na čo sme mysleli, 

keď sme pr práve písali túto kapitolu.  

Keď sme začali písať, písať vôbec kapitolu o rozvoji 

mesta, tak sme každý z nás, ktorý bol, bol v tej skupine, 

tak mal nejaké vízie, alebo mal nejaký názor, čo je 

najväčší problém v Bratislave, čo treba okamžite riešiť. 

Nakoniec sme dospeli k záveru, že vlastne my nemáme 

dostatok kapacity na to, aby sme my vedeli povedať, čo je 

ten najväčší problém a ako ho vyriešiť. Bolo by to od nás 

veľmi nezodpovedné. To znamená, že sme dospeli k záveru, že 

my práve potrebujeme nástroj na to, aby sme vedeli určiť čo 

je ten problém a určiť, určiť spôsob, ako ho riešiť.  

Aby som na niekoho tu reagoval, ktorý hovoril, že MIB 

nebude riešiť problémy. MIB nebude riešiť problémy, MIB 

bude predchádzať problémom.  
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Bratislava, tak ako každé iné mesto vo svete, stojí 

pred významnými problémami. Sme na prahu obrovskej 

klimatickej krízy, hrozí kríza dostupnosti bývania, máme 

problémy s dopravou, máme problé, máme problémy s tým, že 

mesto nemá víziu. Mesto nemá víziu posledných niekoľkých 

desaťročí.  

A vlastne to, čo my tu  tas, ča, alebo vy, páni 

poslanci, panie poslankyne, často riešite, je dôsledok 

práve toho, že neexistuje nejaká ucelená stratégia, alebo 

vízia, ktorá by bola všeobecne prijatá naprieč celým 

politickým spektrom. Naprieč spoločnosťou. A je to práve 

tým, že nie je, neexistovali dostatočné kapacity, 

dostatočná verejná diskusia, nový diskurz k tomu, ako sa má 

tvoriť a vytvárať mesto.  

Metropolitný inštitút má práve vytvoriť, vytvoriť 

tieto kapacity. Má to byť veľmi otvorená organizácia. Má 

koncentrovať nie len ľudský potenciál, ale má aj pripraviť 

úplne novú formu komunikácie s občanmi. To znamená, že má 

prepojiť plánovanie mesta s verejnosťou, tak ako to doteraz 

nebolo možné, ani to doteraz nefungovalo.  

Ešte ra, ešte rád by som pripomenul, že, že toto 

dnešné hlasovanie môže byť jedným z najvýznamnejších 

hlasovaní v Bratislave za posledných tridsať rokov. A vy, 

ktorí z vás za to zahlasujete, tak budete, bude sa na vás 

pamätať ako na ľudí, ktorí podporili túto významnú zmenu. 
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Takže, ešte raz by som vás veľmi rád chcel poprosiť, 

aby ste tento návrh podporili.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Čahojová. S faktickou poznámkou. 

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

S otázkou pre pána Gubča. 

Pán Gubčo,  

chcela by som sa spýtať, či predpokladáte, že budete 

zamestnancom Metropolitného inštitútu? 

Ďakujem. 

Občan   Adrian   G u b č o :  

Doteraz mi takáto ponuka nebola uro urobená. To 

znamená, že ak bude vyhlásené nejaké, nejaké konanie na 

zamestnancov, tak budem mať možno záujem sa prihlásiť. Ale 

to už to potom závisí na tej komisii, ktorá bude robiť toto 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Grendel,  

máte slovo. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa vás chcel opýtať, pán Gubčo, či ste boli 

zástancom, alebo kritikom udelenia štatútu významnej 

investície pre hábé (HB) Reavis a džéentí (J&T)?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz asi. 

Občan   Adrian   G u b č o :  

Za daných podmienok nie.  

Za daných podmienok som nebol 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Asi, asi to, asi toto neni  
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Občan   Adrian   G u b č o :  

podporovateľom udelenia významného štatútu. Za iných 

podmienok, ktoré by boli veľmi, ktoré by boli jednoznačne 

v prospech mesta, by som uvažoval o rokovaní s investormi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nerozumiem, kam to smeruje. Poďme asi ďalej.  

Faktická poznámka pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

No ja to, ja to v tomto bode vylepš, snažím sa 

vylepšiť ten materiál. 

Ešte som sa pozrel na to uznesko a je to tam aj v tom 

bode A, aj v tom bode Cé (C) až na troch miestach zle 

vyskloňované. Má tam byť Metropolitný inštitút Bratislavy, 

tak aj to vás chcem požiadať, pán primátor, aby ste si to 

vzali autoremedúrou, aby som to nemusel vypisovať jak vo 

forme pozmeňováku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Beriem to autoremedúrou. 

Ďakujem pekne. 

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som len chcela pánovi občanovi povedať, že 

Bratislava má strategickú víziu, na ktorej robilo takmer 

rok práve skupina oby, občanov, aj odborníkov, odbornej 

verejnosti, aj z oblasti teda finančného. 

Ja vám ju prečítam, ak teda neviete. Je to jediná 

veta. Bratislava má ambíciu rozvíjať sa ako moderná 

a konkurencieschopná európska metropola vytvárajúca 

priaznivé podmienky pre plnohodnotný a harmonický život 

občanov všetkých generácií, atraktívne prs prostredie pre 

návštevníkov, študentov a investorov.  

To je naša vízia. Doteraz.  

Preto považujem za dôležité, aby sme mali preambulu 

MIB-u (MIB),  kde budú hodnoty. To je veľmi dôležité. 
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Hodnoty. To môžu byť dve, tri vety. Ale aby obyvatelia mali 

dôveru k MIB-u (MIB),  musí mať jasne definované hodnoty.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Brat,  

nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel povedať dve veci.  

Jedna je tá, že developeri sú kadejakí. Dobrí, zlí, 

diabolskí, ale časť zodpovednosti za mnohé veci, ktoré sa 

tu diali v Bratislave, podľa mňa, padala aj na mesto 

Bratislava, pretože sme neboli rovnocenným partnerom do 

diskusie. 

Neboli sme tá istá váhová kategória, čas (poznámka: 

nefunguje mikrofón, nie je počuť čo hovorí poslanec) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nefunguje mikrofón. 

Už je nový na ceste. Sekundu o strpenie.  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Dobre. Cenzúra. Doba cenzúry je za nami.  

Eee, to znamená, že konečne tu vznikne eee inštitút, 

ktorý bude rovnocenným partnerom pre rokovanie developerov 

aj tých dobrých, aj tých zlých. Lebo toto mi tu doteraz 

výrazne chýbalo.  

Druhá vec je tá, že je podľa mňa veľmi nesprávne 

argumentovať, alebo celú vec zametať pod koberec 

argumentami, že to nie je dokonalé. Myslím si, že každý 

z vás, kto má nejaké manažérske skúsenosti vie, čo to je 

iteratívny princíp a že to je v súčasnosti najpoužívanejší 

a najúspešnejší princíp doťahovania projektov do konca.  

Eee, mám také strašné gýčové porekadlo, že Radšej 

zapáliť malú sviecu, ako preklínať tmu. A ja si myslím, že 

presne o to sa v tomto momente snažíme. Že môžeme tu 

zapáliť naozaj veľmi veľký svietnik a potom ho môžme ďalej 

vylepšovať a modernizovať, ale je, podľa mňa, veľmi 

dôležité, aby sme pre niektoré otázky, ktoré nie sú na plne 

zodpovedané, nerezignovali na tú veľkú ambíciu, ktorú s 

MIB-om (MIB), máme. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Už dlho ma nikto tak nepobavil, že za tridsať rokov 

najdôležitejšie hlasovanie je založenie metropolitného 

inštitútu. Bez urážky, akože naozaj, počul som všeličo. Á, 

mne to trochu pripomína, ako keď niekto povie, že keď si 

zriadite demokratické zriadenie, stane sa z nás 

Švajčiarsko. Myslím, že Slovensko je toho typickým 

príkladom, že demokratické zriadenie nemusí automaticky 

viesť k tomu, že tu bude Švajčiarsko. 

Čiže, prosím, naozaj, neglorifikujme niektoré veci. 

Neni to o inštitúcii. Neni to o tom. Je to o ľuďoch, je to 

o prístupe. 

Čiže, pán primátor bude mať možnosť ukázať. A či to 

má inštitucionalizované alebo nie, má to svoje výhody, 

nevýhody, ale proste, je to o tých ľuďoch a prístupe. Keď 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 183 

niekto chce, tak to urobí aj bez MIB-u (MIB),  a keď niekto 

nechce, tak mu ani tri MIB-y (MIB), k tomu nepomôžu. 

Nehnevajte sa, ale prosím, takýmto spôsobom, naozaj, 

ne nemyslím si, aby sa to tu takýmto spôsobom prezentovalo.  

Naozaj, to znehodnocuje samotný MIB takéto 

vyjadrenia. A myslím si, že si to nezaslúži. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som prešiel asi na ďalšiu fázu.  

Takže, ďakujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Niektoré veci si pán predkladateľ zobral 

autoremedúrou. Týkalo sa to jednak uznesenia. Tam to 

skloňovanie a potom v materiáli tie legislatívne predpisy.  

Takže, o tom hlasovať nebudeme.  
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Bol podaný jeden pozmeňujúci návrh, ktorý podal pán 

poslanec Korček. Ten poz, ten doplňujúci návrh sa týka 

časti Cé (C) bodu 1.2 kde sa za slová mestského 

zastupiteľstva vkladajú slová po predchádzajúcom verejnom 

výberovom konaní.  

Ja ten. Ja ten podbod radšej celý prečítam, aby sme 

vedeli o čom ideme hlasovať.  

Čiže, eee, mestské zastupiteľstvo žiada primátora, 

aby predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva po 

predchádzajúcom verejnom výberovom konaní návrh na 

vymenovanie riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy. 

Takže, o tomto ideme teraz hlasovať,. 

Pán primátor,  

môžte dať 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.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní je štyridsaťjedna. 
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Za štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Návrh na zriadenie Metropolitného inštitútu Bratislava – 
návrh poslanca Korčeka 

 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  

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  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   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
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Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku, 

už vrátane toho prijatého pozmeňujúceho návrhu.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz dávam hlasovať o uznesení ako o celku.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťjedna poslancov. 

Za bolo tridsaťdeväť,  
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(poznámka: potlesk) 

proti jeden, zdržalo sa jeden a nehlasovalo nula 

poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne.  

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie hl. m. SR 
s názvom Metropolitný inštitút Bratislava  

 Prítomní: 41 Áno 39 Nie: 1 Zdržal sa: 1 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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Budaj  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   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  NIE 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zriadenie mestskej príspevkovej organizácie 

hlavného mesta SR Bratislavy s názvom Metropolitný inštitút 

Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. zriaďuje 

Metropolitný inštitút Bratislavy ako mestskú príspevkovú 

organizáciu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

B. schvaľuje 

zriaďovaciu listinu Metropolitného inštitútu Bratislavy. 
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C. žiada 

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

1.1 aby zabezpečil potrebné právne úkony pred vznikom 

organizácie, 

1.2 aby predložil na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po 

predchádzajúcom verejnom výberovom konaní návrh 

na vymenovanie riaditeľa Metropolitného inštitútu 

Bratislavy, 

2. hlavnú architektku hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

spolupracovala pri plnení svojich úloh s mestskou 

príspevkovou organizáciou Metropolitný inštitút 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 4 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PERSONÁLNYCH 
ZMIEN V MESTSKEJ POLÍCII HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, poďme, 

poďme ďalej, k ďalšiemu bodu.  
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Hááááááááá ((poznámka: dlhý povzdych) 

Ďalším bodom dnešného rokovania mestského 

zastupiteľstva je je Návrh na schválenie personálnych zmien 

v Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy.  

Takže úvodné slovo k predmetnému materiálu prednesie 

spracovateľ. 

Nech sa páči. 

Kde je spracovateľ? 

(poznámka: čaká sa na spracovateľa materiálu) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Csenkeyová,  

máte slovo. 

Ing. Andrea   C s e n k e y o v á , vedúca oddelenia ľudských 

zdrojov: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážení prítomní,  

dovoľte, aby som uviedla predložený materiál. To 

znamená, Návrh na schválenie personálnych zmien Mestskej 

polície hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy. 
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Hneď prejdem k zásadnej informácii. Návrh uznesenia 

bol predložený mestskej rady a mestská rada po prerokovaní 

materiálu odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy zobrať na vedomie 

informáciu o zrušení poverenia vedením Mestskej polície 

inžiniera Ivana Lechnera k 7. februáru 2019 a vymenovať za 

náčelníka Mestskej polície hlavného mesta doktora Mareka 

Gajdoša s účinnosťou odo dňa 8. februára 2019. 

Uvedený návrh je presnejšie definovaný v dôvodovej 

správe. Ja len zhrniem, že v súlade so zákonom eee 5 5 2 

z roku 2003 o výkone práce vo verejnom záujme, ktoré 

neustanovujú povinnosť uskutočnenia výberového konania na 

obsadenie funkcie náčelníka mestskej pomi polície, primátor 

navrhuje na vymenovanie za náčelníka doktora Mareka 

Gajdoša. 

Menovaný spĺňa požadované vzdelanie a prax na výkon 

funkcie náčelníka Mestskej polície hlavného mesta. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pred tým, ako otvorím diskusiu, iba sa chcem veľmi 

pekne poďakovať pánovi Lechnerovi, súčasnému náčelníkovi 

mestskej polície.  
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Mali sme diskusiu a pán Lechner ostáva v službách 

mestskej polície, čo si veľmi cením a budeme spolupracovať 

na práve parkovacej politike. Ťažkej téme, ktorá nás čaká. 

Takže, ďakujem pekne ešte raz.  

A otváram diskusiu k tejto téme. 

Nech sa páči, pán poslanec Gendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Pán primátor,  

myslím si, že každý človek vo výkonnej funkcii, či je 

to primátor mesta, alebo minister, alebo iný funkcionár, má 

právo obklopiť sa menežérmi (manažérmi), ktorým dôveruje 

a mestská polícia je vždy v centre pozornosti a primátor je 

jeden z tých ľudí, ktorí si schytáva sprava, zľava za 

činnosť, alebo nečinnosť mestskej pozlície. 

Treba však povedať, že pozícia náčelníka nie je 

žiaden drindžok (dream job). Bratislava nemá dostatok 

mestských policajtov, tým pádom ich výskyt nie je 

dostatočný, nedokážu stáť pri každej škole, nedokážu 

zabrániť každej roztržke, nedokážu skontrolovať každé auto, 

či parkujú alebo neparkujú správe.  
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Takže, naozaj, nie je to žiaden vysnívaný flek 

kohosi. 

Akýkoľvek náčelník sa teda ocitne v nevďačnej 

pozícii. 

Pred hlasovaním o tomto materiáli som si ja osobne 

kládol tri otázky v súvislosti s tým, či môžem hlasovať za, 

alebo nie.  

Tá prvá bola, čo som už teda aj zodpovedal, či má 

primátor hlavného mesta právo vybrať si náčelníka mestskej 

polície?  

Môj názor je, že má a tým právom teraz nemyslím len 

písané právo, že je to v súlade so zákonom a nemusí byť 

výberové konanie. Môj dlhodobý názor je, že aj neformálne 

má primátor právo vybrať si takéhoto človeka. Tak ako 

minister vnútra by mal mať právo vybrať si policajného 

prezidenta. 

Druhá otázka, ktorú som si kládol je, či existuje 

vážny dôvod na odvolanie doterajšieho náčelníka pána 

Lechnera?  

Ja osobne si myslím, že taký dôvod nie je, nevidím 

ten dôvod, ale oceňujem, že pán Lechner odchádza po dohode 

z tejto funkcie a že zostáva pracovať pre mestskú políciu, 

pretože takisto ako nový náčelník, aj on pochádza 

z policajného prostredia. Má skúsenosti a myslím si, že 
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môže byť Bratislave nápomocný pri tých výzvach, ktoré 

Bratislavu čakajú. V súvislosti s dopravou. Či je to 

výstavba dé štyri er sedmičky (D4/R7), či je sú to zmeny na 

Mlynských Nivách a ďalšie výzvy, ktoré súvisia aj so 

zavedením parkovacej politiky.  

Aj ja chcem využiť túto príležitosť a poďakovať sa 

pánovi Lechnerovi za jeho doterajšiu prácu.  

V minulom období som bol členom komisie pre verejný 

poriadok. Videl som prácu mestskej polície zblízka 

a oceňujem to, čo pre mestskú políciu pán Lechner urobil.  

Na záver tretia otázka, ktorú som si kládol, či môžem 

s dôverou hlasovať za nového náčelníka mestskej polície?  

A moja odpoveď je veľmi jednoznačná. Samozrejme, áno. 

A nie je to len tým, že pán Marek Gajdoš pochádza 

z prostredia polície a je teda odborník na danú oblasť, ale 

čo považujem za ešte dôležitejšie pri takejto voľbe, sú 

jeho charakterové vlastnosti. A o nich o týchto 

charakterových vlastnostiach podal dôkaz keď pôsobil vo 

vyšetrovacom tíme Gorily, kde pracoval nepochybne pod 

enormným politickým, mocenským a biznistlakom, v dôsledku 

čoho bol nakoniec z tohto tímu a z policajného zboru 

vyštvaný.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 195 

Pán Gajdoš je nie len odborník, je aj charakterný 

človek, a preto prajem mu v tejto novej funkcii veľa 

úspechov a budem teda hlasovať za túto výmenu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. 

Nasleduje pán Chren. 

Pán Chren,  

máte slovo. 

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

(poznámka: odkašľanie) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Gábor povedal mnoho z toho, čo som chcel povedať ja.  

V prvom rade by som chcel poďakovať pánu náčelníkovi 

Lechnerovi za jeho verejnú službu, ktorú doteraz robil. 

My sme mali veľmi dobrú spoluprácu. Mnohokrát nám 

v Ružinove pomohol s akútnym riešením mnohých problémov, 

ktoré sme potrebovali. Bol veľmi responzívny a chcem mu 

naozaj vysloviť verejné poďakovanie. 
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Zároveň, myslím že nie je možné rozporovať nejakú 

odbornosť a kvalitu nominácie pána Gajdoša. 

Takže, mu držím veľmi palce. 

A do tejto rozpravy som sa prihlásil z jedného 

jediného dôvodu. Pretože my sme s pánom primátorom 

predvčerom mali verejnú prezentáciu a diskusiu s obyvateľmi 

500 bytov kvôli dopravným uzáverám a padlo tam niekoľko 

vecí, ktoré by som chcel, aby aj pán Lechner, aj pán Gajdoš 

ako nový náčelník počuli. 

Jeden z nich bol prísľub, že budeme mať hliadku 

mestskej polície na 500 bytoch keď sa začnú tie dopravné 

obmedzenia, ktorá tam bude pomáhať hlavne obyvateľom, kde 

sú problémy s parkovaním. 

Zároveň sme sa dohodli, že začíname robiť rezidenčné 

parkovanie čo  najrýchlejšie, v priebehu niekoľkých 

týždňov, pokus zaviesť pre obyvateľov 500 bytov. Máme už 

nejaké kroky, na mestskej časti sme vykonali, začíname to 

pripravovať. Tu budeme potrebovať veľkú pomoc hlavne pána 

Lechnera, ktorý je jeden z najlepších dopravných inžinierov 

v Bratislave, zároveň aj zostáva teda v tejto oblasti 

pracovať. 
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A teda potrebujem, aby toto nový aj odchádzajúci 

náčelník mestskej polície počuli, že takéto sľuby a záväzky 

aj zo strany pána primátora zazneli v Ružinove. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zazneli, jasné. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou poznámkou pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa chcem tiež poďakovať pánovi Lechnerovi.  

Ja som bola v dopravnej komisii a veľmi nám pomáhal. 

A možnože, ak by bola, ak by mal kapacitu na to, aby bol 

členom za odbornú verejnosť v tej dopravnej komisii práve 

v čase, kedy sa bude prijímať tá parkovacia  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím si, že je. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

politika, by to bolo super. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím si, že pán Lechner je členom, že?  

Ďakujem pekne. 

Pán Kuruc,  

máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja v podstate tiež asi poviem všetko to, čo povedali 

moji predrečníci.  

V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Lechnerovi 

za prácu, ktorú tu odviedol.  

Považujem ho za jedného z najväčších odborníkov 

v rámci dopravy a som preto aj veľmi rád, že bude naďalej 

pôsobiť v mestskej polícii.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 199 

A dúfam, že bude spolupracovať nie len, teda, 

s primátorom, aj s nami so starostami. A hlavne na tej 

príprave tej parkovacej politiky a toho všetkého ostatného. 

Som veľmi rád, že bude aj v parkova, že bude aj 

v komisii dopravy, kde ho zvolili ako za občana odborníka. 

Takže, ďakujem mu veľmi pekne. A dúfam teda, že tá 

spolupráca naďalej bude taká dobrá ako doteraz. 

No a chcel by som sa, samozrejme, vyjadriť aj 

k novému teda pánovi eee šéfovi, ktorého máme dneska 

zvoliť.  

Považujem ho takisto za ve veľkého odborníka 

a takisto v médiách, keď sme si prečítali o ňom, tak určite 

eee je to chlap na správnom mieste. A ja pevne dúfam, že sa 

chopí svojej práce tak, aby sme všetci, všetci boli 

spokojní. 

Ja som to povedal aj na tom stretnutí s ním, že 

určite to nebude mať jednoduché. Keď sa budem sústrediť 

priamo len na Vrakuňu, tak my tam máme ten náš nešťastný 

Pentagón a ja pevne dúfam, že v čo najkratšej chvíli potom 

ako bude vymenovaný do tejto funkcie, tak si nájdeme 

stretnutie a priamo do Pentagónu sa pôjdeme pozrieť 

a budeme sa snažiť, aj s tebou, pán primátor, a budeme sa 

snažiť nájsť také opatrenia, aby tí obyvatelia Vrakúne 

a samozrejme Podunajských Biskupíc, ktoré sú priamo oproti 
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cez cestu, aby už po tých niekoľkých desiatkach rokov, čo 

je asi tridsať a všetci tam tŕpli, čo sa v Pentagóne deje, 

či už cez deň, alebo v noci, tak aby sme našli také 

riešenia, ktoré pomôžu tým obyvateľom a aj nám, samospráve, 

aby tam ľudia naozaj žili v slušnom a peknom prostredí.  

Takže, držím mu palce v tom a dúfam, že sa mu bude 

dariť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou poznámkou pani starostka Aufrichtová. 

Nech sa páči. 

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

Ja by som sa chcela len pripojiť v podstate k týmto 

istým aj odporúčaniam, aj viere teda v túto zmenu. 

A rovnako by som chcela pripomenúť, že vstupom mojim 

do kampane, prvým slovom bolo bezpečnosť. Najčastejším 

parkovacia politika.  

Takže, tento presah na mestskú políciu je veľký. 
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A chcem ešte pripomenúť, že v rámci tých prvých 

rokovaní, ktoré prebehli už po prebratí, ako, pozície 

starostky, sme si s mestskou políciou, s pánom Lechnerom 

dohodli spôsob predávania dát, ktoré by my chceli do nášho 

džis (GIS) projektu, alebo teda džís aplikácie (GIS 

aplikácie) zahrnúť a že tiež ten záväzok, že či teda platí, 

keď bol nejakým spôsobom nastavený, že aby sme to mali 

podchytené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Bavili sme sa o tom my dvaja, samozrejme.  

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

Hej, hej. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zariadim to,  

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

aby to platilo.  

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

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Palkovič.  

Máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa len chcel poďakovať a vyzdvihnúť 

zodpovedný prístup aj zo strany pána primátora, aj zo 

strany pána Gajdoša. 

Bolo zorganizované stretnutie, kde sme sa ako 

poslanci mali možnosť zoznámiť s pánom Gajdošom, pýtať sa 

otázky. Mmm na tomto stretnutí nám predstavil svoje vízie. 

Eee, čo, čo veľmi vítam.  

Veľmi mu držím palce, len by som chcel aj pre nás 

všetkých, eee, ako keby pripomenúť, že akokoľvek dobrý môže 
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byť jeden človek, tak nás ešte čakajú ďalšie kroky preto, 

aby mestská polícia správne fungovala. 

Je to inštitúcia, ktorá sa priamo dotýka bežného 

života ľudí, preto si myslím, že tento krok musíme brať iba 

ako prvý a musia nasledovať ďalšie, tak, aby mestská 

polícia fungovala správne a v prospech občanov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Hrčka,  

nech sa páči. Máte slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja možno začnem niekde v prostriedku toho, čo hovoril 

Gábor Grendel a to znela otázka, že či je nejaký dôvod na, 

či vidí nejaký dôvod na odvolanie súčasného eee povereného 

vedúceho, povereného ná veliteľa polície. Povedal, že nie. 

Ja sa s ním zhodujem v tejto veci, že tiež v tom nevidím 

žiadny dôvod.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 204 

Ja som členom komisie na ochranu verejného poriadku 

niekoľko rokov, niekoľko rokov je ten istý problém a to je 

nedostatočné financovanie. A teraz, netvrdím, že polícia 

funguje ideálne. Určite nefuguje ideálne, určite tam sú 

rezervy, určite sú tam rôzne veci.  

Eee, samozrejme, tiež to rešpektujem ako, ako nejaké 

rozhodnutie primátora, ktorý si povedal, že si za toto 

preberá svoju zodpovednosť. Dáva si tam podľa svojho 

rozhodnutia človeka. Ja to beriem. A tým pádom, samozrejme, 

aj celú zodpovednosť za fungovanie preberá a, a vlastne, 

toto rozhodnutie si bude musieť vedieť presadiť, alebo 

teda, presvedčiť, že to bolo správne rozhodnutie.  

Ťažko sa, samozrejme, bude porovnávať výsledky pána 

Lechnera s novým pánom riaditeľom, pretože na komisii, kde 

sme sa ho pýtali, tak nám rovnako odpovedal, že bez peňazí 

to nepôjde.  

Čiže, ja keďže som sedem rokov v tej komisii, tak 

viem, že sedem rokov, či už pani Zajacová predtým pýtala 

peniaze, nedostala, pán Lechner pýtal opakovane peniaze pre 

mestskú políciu, nedostal. Čiže, ak pán Gajdoš nedostane 

peniaze, asi tiež z toho veľa nevytlčie. A keď dostane 

peniaze, tak otázka znie, koľko tých peňazí bude 

potrebovať, aby nejakú zásadnejšiu a výraznejšiu zmenu 

spravil?  
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Hovorím, eee, som sám zvedavý. Eee nemám s týmto 

problém, i keď teda, eee, eee som rád, že pán Lechner 

neodchádza, pretože hovorím, hodnotiť akým spôsobom kto čo 

riadil sa dá možno až tak spätne, lebo aj teraz sa to ľahko 

posudzuje, a hovorím, neviem ako. Ja osobne som s ním mal 

presne korektný vzťah. V rámci možností, ktoré som videl, 

sa naozaj snažil. Eee, či sa dá urobiť viac, hovorím, sám 

som zvedavý.  

Uvidíme čo pán Gajdoš dokáže s mestskou políciou 

spraviť. Ale hovorím, kde nie sú peniaze, naozaj, veľa vecí 

sa spraviť nedá.  

Ďakujem. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

Pán Vetrák,  

faktická poznámka. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len krátko.  

Ono vždy je čo vylepšovať a ja dúfam, že napríklad, 

keď mestskú políciu požiadame o vysvetlenie v nejakých 

veciach, tak, tak nám do tých tridsiatich dní zhruba 

odpovie, lebo mám skúsenosť, že to tak vždy nebolo. 

A a nemyslím si, že mestská polícia, ale aj rôzne iné 

úrady, najmä štátne, zabúdajú na to, že majú poskytovať 

súčinnosť poslancom komunálnym, keď ich požiadajú o to. Len 

žiaľ, nie je tam žiadna sankcia v tom zákone. Tak niektorí 

to berú troška na ľahšiu váhu. Ale verím, že teda v tomto, 

v tomto to bude lepšie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pani poslankyňa Svoreňová. 

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

Ja možno len trošku nadviažem na kolegu pána poslanca 

Hrčku. 

Ja sa, samozrejme, veľmi tiež teším na nový vietor, 

ktorý určite prinesie nový pán náčelník do polície.  

Ale chcela by som sa ešte opýtať v súvislosti s tými 

financiami. Ak teda môžeme klásť prípadne nejaké otázky? 

Eee tá situácia s financiami, ako mi ju viackrát 

opisoval pán Lechner nezávisí len od rozpočtu mestskej 

polície, ale aj od toho, že teda sú tam nejaké mzdové 

obmedzenia, ktoré vyplývajú zo zákona. Čo sa týka teda 

ponuky platu novým policajtom.  

Takže, možno sa chcem pána náčelníka op, 

potenciálneho budúceho náčelníka opýtať, či má nejakú 

predstavu o tom, ako motivovať pri nábore potenciálnych 

nových účastníkov, alebo teda, nových kandidátov do radov 

mestskej polície? Či má nejakú predstavu o tom, ako teda 

získať nový stav do radov mestskej polície. Lebo viem, že 

je teda personálne veľmi poddimenzovaná. Pokiaľ viem, tak 

nie len z dôvodu rozpočtu, ale aj z dôvodu nie zrovna 

vysokého záujmu o výkon tohto povolania.  

Aspoň také mám informácie od pána Lechnera.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Môžeme to urobiť tak, že pán Gajdoš odpovie 

z mikrofónu? Od mikrofónu?  

Bola otázka.  

Alebo, nech sa páči, eee. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, to bola myslím že otázka priamo na, na mnou 

navrhovaného nového náčelníka mestskej polície.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Okej. Tak dávam vám slovo, pán Gajdoš.  

Nech sa páči, tu je mikrofón, môžte odpovedať. 

Myslím, že to bola otázka naňho priamo, nie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

JUDr. Marek   G a j d o š , kandidát na náčelníka Mestskej 

polície hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené dámy a páni, vážená pani poslankyňa,  

je to veľmi ťažká otázka. Ešte určite ťažším 

riešením.  
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Je určite nepochybné, že tá finančná motivácia pri 

akomkoľvek povolaní je asi tým najzásadnejším kritériom. 

Pokiaľ nám zákon dáva určité obmedzenia, tak tam ako 

náčelník naozaj veľa nespravím. Ale myslím si, že to 

povolanie by sa dalo zatraktívniť najmä nejakým, nejakým 

zvýšením kreditu, zvýšením kreditu toho, toho povolania 

v očiach občanov a tu vidím cestu v zefektívnení výkonu 

služby v zvyšovaní nejakej odbornosti pri výkone služby.  

Ešte keď som bol v polícii, tak som sa častokrát tiež 

stretol s tým, že tí, tí policajti sa k tomu stavali tak, 

že ja v rámci svojho platu sa tu nebudem nejako veľa 

snažiť, pretože neni to zaplatené.  

Rád by som u príslušníkov mestskej polície, ak takáto 

filozofia tam vládne, rád by som ju zmenil a snažil sa im 

vysvetliť, že to povolanie je služba občanom. A pokiaľ pri 

nástupe do toho povolania niekto akceptuje tie platové 

náležitosti, tak by si mal tie svoje povinnosti plniť 

svedomite.  

Čiže, nejakým, nejakým spôsobom, proste, aj v rámci 

zvyšovania profesionality nejakej úrovne tých zákrokov 

periodického vzdelávania pôsobiť aj po tej nejakej 

psychologickej stránke a snažiť sa im vysvetliť, že je to 

proste služba občanom a aby eee teda pristupovali k výkonu 

tej služby tak, aby boli takými policajtami, eee ktorých by 

radi stretli v prípade, že sami potrebujú ich pomoc.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem a odoz. 

Pokiaľ nie nie sú ďalšie diskusné pres príspevky, 

odovzávam slovo návrhovej komisie.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

To uznesenie je relatívne krátke, tak ja ho prečítam.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

Po A, berie na vedomie informáciu o zrušení poverenia 

vedením Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy inžiniera Ivana Lechnera k 7.2.2019, 

a po Bé (B), vymenúvaza za náčelníka Mestskej polície 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy JUDr. Mareka 

Gajdoša s účinnosťou odo dňa 8.2.2019. 

Môžte dať, pán primátor o tom hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťdeväť poslancov. 

Za bolo tridsaťdeväť, proti bolo nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A ďakujem ešte poslancov za, aj za ten MIB, aj za 

toto, toto miesto, za prejavenú dôveru. A urobím všetko pre 

to, aby som vás nesklamal ako vo vedení mesta. Všetci má na 

mňa máte mobil, takže keď je hocijaká kedy akákoľvek 

pochybnosť, mi po v podstate iba zavolajte. Zdvihnem vám 

dvadsaťštyri sedem.  

Či, to som vlastne nemal sľúbiť.  

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Návrh na schválenie personálnych zmien v Mestskej polícii 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 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  
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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  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   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka  J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová   

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

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

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie personálnych zmien v Mestskej polícii 

hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

informáciu o zrušení poverenia vedením Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Ivana Lechnera k 07. 02. 

2019. 

B. vymenúva 

za náčelníka Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 

JUDr. Mareka Gajdoša dňom 08. 02. 2019. 

koniec poznámky) 
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BOD 5 NÁVRH NA ODVOLANIE RIADITEĽA 
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTSKÉ 
LESY V BRATISLAVE,CESTA MLÁDEŽE 4, 
813 01 BRATISLAVA A NÁVRH NA 
POVERENIE VEDENÍM PRÍSPEVKOVEJ 
ORGANIZÁCIE MESTSKÉ LESY V 
BRATISLAVE, CESTA MLÁDEŽE 4, 813 01 
BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A môžeme dať ešte ďalší bod pred obedom? Sme naňho 

pripravení? To stihneme. Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, takže poďme na 

eee na bod číslo mmm no, teraz kde to mám? Bod na číslo 

päť, Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie 

Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 

813 01 Bratislava a návrh na poverenie vedením príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 

813 01 Bratislava. 

Chcem iba povedať, že pán riaditeľ mestských lesov 

dal výpoveď minulý týždeň.  

Nech sa páči, eee eee odovzdávam slovo spracovateľovi 

materiálu a otváram, materiálu.  
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Ing. Andrea   C s e n k e y o v á , vedúca oddelenia ľudských 

zdrojov: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som doplnila niektoré informácie a upresnila. 

Inžinier Juraj Zikmund pracoval aj pracuje vo funkcii 

riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské lesy 

v Bratislave od 1. 10. 2015.  

Zároveň pán Zikmund požiadal dňa 28. januára tohto 

roku o skončenie pracovného pomeru dohodou a pracovný pomer 

je navrhovaný na skončenie dňom 7. 2. 2019. 

Vzhľadom k tomu, že ku dňu skončenia pracovného 

pomeru inžiniera Jura Juraja Zikmunda k 7. 2. nebude možné 

z časových dôvodov zrealizovať výberové konanie, na 

odvolanie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie 

Mestské lesy v Bratislave, navrhujeme poveriť vedením 

príspevkovej organizácie Mestské lesy doktorku Janu 

Znášikovú dňom 8. 2. 2019 do dňa vymenovania nového 

riaditeľa tejto organizácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Nech sa páči, vážení poslanci, otváram diskusiu. 

A poslankyne.  

Otváram diskusiu. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme hlasovať o tomto návrhu uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

po A, odvoláva inžiniera Juraja Zikmunda z funkcie 

riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské lesy 

v Bratislave, Cesta mládeže 4, 813 01 Bratislava, dňom 

07. 2. 2019.  

A po Bé (B), poveruje doktorku Janu Znášikovú vedením 

príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, Cesta 

mládeže 4, 813 01 Bratislava, dňom 08. 2. 2019 do dňa 

vymenovania riaditeľa tejto organizácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem vel veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťšesť poslancov. 

Za bolo tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Odvolanie riaditeľa Mestských lesov v Bratislave 
a poverenie vedením Mestských lesov v Bratislave 

 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  

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  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   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  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka  J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová   

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na odvolanie riaditeľa mestskej príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 813 

01 Bratislava, a návrh na poverenie vedením mestskej 

príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, Cesta 

mládeže 4, 813 01 Bratislava 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. odvoláva 

Ing. Juraja Zikmunda z funkcie riaditeľa mestskej 

príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, Cesta 

mládeže 4, 813 01 Bratislava, dňom 07. 02. 2019. 

 
B. poveruje 

PaedDr. Janu Znášikovú vedením mestskej príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 813 

01 Bratislava, dňom 08. 02. 2019 do dňa vymenovania 

riaditeľa tejto organizácie. 

 
koniec poznámky) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A myslím, že teraz máme podľa dohody obedovú 

prestávku. To znamená, že sa tu vidíme o trinásť nula nula.  

Ďakujem pekne.  

Príjemný obed. 

(prestávka od 11.56 do 13.07 h) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

(poznámka: je počuť slová – mužské hlasy „Ďakujem. Ja 

tu mám pero. Však ty si to chcel. Vidíš, že ja odpúšťam. 

Dobre.) 

Okej.  

Ak ak dovolíte, ja by som pokračoval teda po 

prestávke.  

A začíname Interpeláciami, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha.  

(poznámka: počuť slová – ženský hlas „Pán Vetrák je 

na ceste, za päť minút tu bude. A ostatní neviem kde) 

Tak môžem vás zatiaľ zabávať vtipmi.  

Ale stačia dvaja členovia. Kde máme ďalších dvoch 

členov?  

Návrhová komisia, ak ma počujete dole, tak poďte ku 

nám, radi by sme začali.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Pani Pätoprstá, pán Korček, bez vás sa nevieme 

zaobísť.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť slová „A ideme na ďalší bod?)  

Nie interpelácie, bola dohoda, po obede, že idú 

interpelácie.  

(poznámka: počuť slová mimo mikrofón „no a keď tu nie 

sú“) 

Eee, pán Korček.  

Ale potrebujeme dvoch.  

(poznámka: počuť slová mimo mikrofón „Ak tu nie sú, 

poďme na bod šesť) 

Tak, no ale bod šesť takisto potrebujem návrhovú 

komisiu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. My nemôžeme ísť ani na ďalší bod?  

(poznámka: počuť mimo mikrofón „nie, lebo“ ďalej nie 

je rozumieť) 

Dobre. Voláme pani Pätoprstej.  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť mimo mikrofón „minúty, Vetrák je tu 

za dve minúty“) 

Za dve minúty je tu pán Vetrák, tak asi to 

nekomplikujme hľadaním nového člena.  

(poznámka: čaká sa na príchod predsedu návrhovej 

komisie poslanca Milana Vetráka) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť slová „Milan je tu.“) 

Dobre, máme tu pána Vetráka.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Začneme.  

Vážené poslankyne a vážení poslanci, ja vás iba 

poprosím jednu vec, iba prosím vás šéruje na vašich 

sociálnych sieťach akokoľvek môžte webstránku mesta 

zvládneme.to, dobre? Aby sme šírili tú kampaň, ktorá hovorí 

o tom, aké budú zápchy a aké sú nejaké možnosti toho té, 

toho riešenia.  
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Ďakujem pekne. 

(poznámka: predsedajúci sa zasmial) 

Tak, to nebude dobré, no. 

(poznámka: počuť zasmiatie z pléna.  

(poznámka: počuť slová – ženský hlas „Tak to necháme 

tak, nie?) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak je to šírenie poplašnej správy, keď to 

nezvládneme.  

Ja som presvedčený, že to musíme zvládnuť. 
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BOD 38 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 
INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY - AKO PRVÝ BOD PO 
OBEDŇAJŠEJ PRESTÁVKE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovoľte mi pokračovať v našom zastupiteľstve bodom, 

ktorý sme sa dohodli na začiatku, že dáme hneď po obednej 

pauze, a to je Informácia o vybavených interpeláciách 

poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy. 

Nech sa páči, má, za mesto, úvodné slovo 

k predmetnému materiálu prednesie spracovateľ. 

Nech sa páči. 

Kde je spracovateľ?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

organizačného oddelenia: 

Dobrý deň, 

takže, dostali ste materiál. Bolo, na minulom 

zastupiteľstve bolo pred, boli predložené štyri 

interpelácie a ďalšie dve došli písomne 28.12. 
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na všetky tieto interpelácie bolo odpovedané včas. Do 

tých tridsiatich dní, jak je to zo zákona.  

Nech sa páči. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, myslím, že toto je priestor na 

interpelácie, hej? V tejto.  

Nie? Pardon. Tak. 

(poznámka: je počuť slová mimo mikrofón „diskusia 

k materiálu“) 

Diskusia k materiálu?  

To, to je priestor na diskusiu k materiálu.  

Nech sa páči. 

Eee, ak, áno?  

Pán Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Nechcem zdržiavať, takže len jednou vetou. 
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Som veľmi sklamaný z toho, že bývalé vedenie mesta 

nedokázalo vyčerpať osemstotisíc eur vyčlenených na projekt 

Dom hudby a rozflákli časť týchto peňazí na úplne iné ciele 

a časť ne nechali ich prepadnúť.  

Dúfam, že sa to už nebude opakovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžem aj k tomu odpovedať teraz? Alebo písomne musíme 

odpovedať. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Nemusí. 

(poznámka: počuť hlas mimo mikrofón „nie“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To ne, to bola iba poznámka. 

Ja iba k Domu hudbu povie poviem jednu vec, že 

dúfame, že sa nám podarí na to získať IROP, ktorý na to je 

a máme to na stole a robíme na tom. Platí to, čo sme sa 

dohodli. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážené kolegyne, kolegovia, ja som bol jeden z tých, 

ktorý som podával interpeláciu na predchádzajúcom 

zastupiteľstve. Došla mi písomná odpoveď, ale žiadal by som 

o určité doplnenie.  

V stručnosti zhrniem.  

Išlo o to, že žiadal som interpeláciou informácie 

k investičnému zámeru polyfunkčný objekt 

Račianska/Pionierska v Bratislave v našej mestskej časti, 

kde predchádzajúce vedenie v zastúpení ešte pána primátora 

Nesrovnala vydalo záväzné stanovisko, ktoré obyvatelia 

okolitej zástavby, a teda, vlastníci bytov napadli na 

prokuratúre. Prokuratúra si vyžiadala spis z magistrátu, 

avšak magistrát nebol schopný tento spis doručiť na 

prokuratúru, preto prokuratúra uplatnila v zmysle zákonne 

o prokuratúre prostriedok prokurátorského dozoru 

upozornenie a žiadala tento spis, aby bol doručený na 

prokuratúru.  

Ja som sa teda pýtal, akým spôsobom reagoval 

magistrát a ak tento spis nebol doručený, tak aby bol 

doručený, pretože ináč, potom nemôže meritórne prokuratúra 

rozhodnúť. 

Došla mi odpoveď, z ktorej citujem: 
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V uvedenej veci vám oznamujem, že odpoveď na žiadosť 

o poskytnutie súčinnosti o zapožičanie kompletného spisu 

a tak ďalej, bol list expedovaný dňa 25. 10. 2018. 

A jednak by som chcel aj získať kópiu tohto listu, to 

je moja prvá taká prosba a požiadavka.  

A druhá vec.  

Z textu odpovede tejto interpelácie som sa ale 

doteraz nedozvedel, či ten spis na tú prokuratúru bol 

doručený, alebo nebol.  

Takže, toto by som chcel vedieť explicitne. 

A ak nebol, tak aby doručený bol. Aby teda 

prokuratúra mohla rozhodnúť, či záväzné stanovisko bolo 

vydané v súlade so zákonom a s územným plánom, alebo nie. 

Ďakujem. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Hrčka,  

máte slovo. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som sa teda jednej z interpelácií pýtal, že či 

bolo dané záväzné stanovisko na GreenPark? Dostal som 

odpoveď, že záväzné stanovisko hlavného mesta 

k investičnému zámeru nebolo vydané.  

Ja viem, že ešte stála táto agenda je bývalého 

vedenia, ale že už aj v minulosti sa stalo, že sa potom 

niekde nejaké objavili, že ja viem, ešte raz, za toto 

primátor súčasný nemôže, ale či sa také niečo naozaj nemôže 

stať, že sa náhodou nájde. 

Že to znamená, v nejakej štandardnej registratúre nie 

je, ale možno niekde v nejakom inom spisovom, spise 

založená, či by sa také niečo mohlo stať?  

Lebo toto by bola samozrejme, dobrá informácia, ale 

teda, ja som zase dostal neoficiálne také informácie, že, 

že to tak nie je. No. (poznámka: poslanec sa zasmial) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Ďakujeme, zapisujeme. A ja to ešte raz preverím 

s našim oddelením.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Samozrejme. 

Pán Vetrák,  

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len krátko.  

Keďže máme bod Interpelácie a, teda Vybavené 

interpelácie, ale nemáme bod žiadosti o vysvetlenie, tak 

len na pravú mieru chcem uviesť, že keď som tu nejaký pred 

obedom spomínal, že som dával tú žiadosť o informáciu na tú 

mestskú políciu, tak sme si to už s pánom bývalým 

náčelníkom vysvetlili a podľa všetkého došlo 

k nedorozumeniu. Tak som to len chcel uviesť na pravú 

mieru. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak nemáme ďalšie príspevky, da dám odovzdávam slovo 

návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať tento návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Informáciu o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy. 

Pán primátor, 

môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťjedna poslancov. 

Za bolo tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov MsZ 

 Prítomní: 31 Áno 31 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.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Budaj  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren   
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R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 6 ZÁSADY VÝBERU ČLENOV ORGÁNOV 
OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU 
ÚČASŤOU HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY A ROZPOČTOVÝCH 
A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ HLAVNÉHO 
MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci,  

ďalším bodom dnešného rokovania mestského 

zastupiteľstva je materiál pod názvom Zásady výberu členov 

orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou 

hlavného mesta Slovenskej republiky  

máme? Sme v pohode?  

Slovenskej republiky Bratislavy a rozpočtových a 

príspevkových organizící organizácií hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

Úvodné slovo k predmetnému materiálu prednesie 

spracovateľ pán riaditeľ magistrá tu mad magistrátu Košťál. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem slovo. 
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Tak, tieto zásady výberu vytvárajú nejaký základný 

rámec práve pre výberové konania do obchodných spoločností 

kde má hlavné mesto nejak majetkovú účasť a hlavne teda, 

kde má majoritnú majetkovú účasť a takisto, v istej miere 

aj pravi, sú to pravidlá na výber vedúcich pracovníkov do 

rozpočtových a príspevkových organizácií, tak ako je to 

povedané v tomto samotnom materiáli. 

Treba povedať, že cieľom toho, je to, má to byť 

nástroj, ktorý zvýši, zvý, zvýši profesionalizáciu výberu 

členov predstavenstiev a zvýši tak kvalitu riadenia 

mestských firiem a zároveň je to odborný proces, ktorý sme 

si dali ako keby predschváliť ľuďmi, ktorí pracujú práve 

v oblasti výberu ľudských zdrojov.  

Eee. Men, veľmi v skratke. 

Vzniká, takou hlavnou, hlavnou takou, takým nástrojom 

je vytvorenie výberovej komisie, ktorá bude zodpovedať za 

vypočutia a respektíve vybratie kandidátov.  

Súčasťou tohto postupu je aj verejné vypočutie 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo), vypočutie pred 

verejnosťou.  

Takisto je tam súčasťou aj neverejné vypočutie zo 

strany výberovej komisie, ktorej sa môžu zúčastniť aj 

poslanci. 
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Zároveň bude urobený skríning kandidátov, ktorí 

postúpia do toho užšieho kola a budú, budú aj vypĺňať 

dotazník na integritu a budú viacmenej musieť zodpovedať 

otázky práve, práve sú v súvislosti s ich pôsobením 

v minulosti. 

Zároveň bude, výsledkom toho bude poradie, poradie 

kandidátov, ktoré bude predložené primátorovi a následne 

primátor predloží týchtok, to poradie, respektíve, toho 

víťaza zastupiteľstvu na schválenie.  

To v skratke. 

A ešte tam mám jednu, jednu zmenu.  

Ja som to navrhol aj návrhovej komisii.  

Na to, aby sme schválili tietok nové zásady je 

potrebné zrušiť, zrušiť vlastne uznesenie, ktoré bolo 

prijaté v minulosti, kde boli tiež prijaté, prijaté nejaké 

pravidlá, Zásady spolupráce hlavného mesta pri výbere, pri 

výbere eee členov predstavenstiev.  

Takže predpokladám, že návrhová komisia potom rozšíri 

to uznesenie práve o tento jeden bod. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem spracovateľovi materiálu a otváram diskusiu. 

Nech sa páči. 

Nech sa páči, poslanec Hrčka, máte slovo.  

A ne.  

Pán, pán Vetrák,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len, aby sme to nejako nedomotali to uznesenie. 

Čiže, dáme, dáme to zrušenie toho uznesenia ako bod 

A, teda, ak si to zoberiete autoremedurou ako predkladateľ, 

alebo pán primátor. A potom tie ďalšie body budú akurát 

postupne prečíslované, že áčka budú béčka a béčka budú 

céčka a tak ďalej.  Že, že tak, takto.  

To je môj návrh. A ak si ho môžte zobrať 

autoremedúrou, tak by to bolo najjednoduchšie. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, beriem to autoremedúrou. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tento bod. 

Ďakujem. 

Pán Grendel,  

nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Toto je jedno, jedným z kľúčových rozhodnutí každého 

jedného zastupiteľstva. V prípade minulého volebného 

obdobia bola táto téma začiatkom konca. Pána vtedajšieho 

primátora Nesrovnala.  

Ak chce niekto robiť transparentné výberové konania, 

musí robiť transparentné výberové konania. Ak chce niekto 

dávať politické nominácie do podnikov, musí dávať politické 
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nominácie do podnikov. Tieto dve cesty sa nedajú spojiť, 

nedajú sa prekryť. Buď sa dá urobiť transparentné konanie, 

alebo politické nominácie. 

Chybou predchádzajúceho vedenia bolo, že politické 

nominácie chcelo vydávať za transparentné výberové konania.  

(poznámka: povzdych) 

To, že to tak bolo, a to, že to znamenalo začiatok 

konca pána primátora Nesrovnala, tomu vďačíme najmä práci 

pána vtedajšieho mestského poslanca Hrčku, pani vtedajšej 

starostke a mestskej poslankyni Čahojovej, ktorí veľmi 

odvážne poukázali na to, že tu boli výsledky tých 

výberových konaní dávno rozhodnuté ešte pred tým, ako 

k nejakému transparentnému výberovému konaniu vôbec došlo.  

Toto je dôvod, podľa mňa, alebo pre mňa osobne, je 

toto hlavný dôvod, aby som zahlasoval za tento materiál, 

pretože si myslím, že ľudia, ktorí sú čelnými 

predstaviteľmi mestských podnikov a prispeli k tomuto 

podvodu, tak pre mňa dnes neexistuje žiadna garancia, že 

v akejkoľvek inej situácie, situácii, sa opäť neuchýlia 

k podvodu.  

Mohli mať po zvolení akékoľvek dobré úmysly s týmito 

podnikmi, aj dobré výsledky, pripúšťam, že v niektorých 

podnikoch mali dobré výsledky, ale raz sa podieľali na 
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podvode, pre mňa stratili dôveru a myslím si, že by mali 

byť čím skôr títo ľudia vymenení.  

Myslím si, že ak má niekto vo vedení mesta zlé 

úmysly, tak aj tie najlepšie a najtransparentnejšie 

podmienky dokáže obicyklovať. Keď má niekto dobré úmysly, 

tak aj z horších podmienok dokáže vyčarovať spravodlivý 

a férový výsledok.  

Hlasovanie za tento materiál je, podľa mojej mienky, 

istým prejavením dôvery vášmu vedeniu, pán primátor. Ja vám 

zatiaľ verím, že máte dobré úmysly. A preto teda budem 

hlasovať za, aj keď tie pravidlá možno nie sú dokonalé, 

možno ich budú aj niektorí kolegovia kritizovať.  

Ale ešte raz. Aj v tomto prípade, podľa mňa, platí, 

že je to hlavne o ľuďoch. Ak má niekto dobré úmysly, tak aj 

z horších pravidiel urobí férový výsledok. Ak raz má niekto 

zlý úmysel, tak aj z tých najlepších pravidiel urobí 

podvod. A ja zatiaľ v konaní vášho vedenia mesta vidím 

dobrý úmysel.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne aj za slová, aj za dôveru. 
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Nech sa páči, pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No, na jednej strane ďakujem Gáborovi za pochvalu, 

ktorú dal, na druhej strane, on tak trošku zo skromnosti 

zabudol, že na tom sa podieľali aj Ignác Kolek, eee, Gábor 

samos, sám sa, Ondro Dostál.  

Akože, tá skupina, ktorá eem nejakým spôsobom eee sa 

zasadzovala za to, že buď sú to politické nominácie 

priznané, je to legitímne, alebo je to naozaj 

transprarentný výber, je to, samozrejme, na rozhodnutí 

vedenia, ktorou cestou sa ro, vyberie ísť. Ale tú, ktorú 

deklaruje, by malo dodržať a ak ju nedodrží, je to potom 

jej problém. Ak ju dodrží, tak je to super. A to je presne 

aj, myslím si, že nejaký záver tohto, že takto by to nejak 

malo byť. A v tomto sa s Gáborom úplne stotožňujem.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Kuruc,  

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Hneď na začiatok by som chcel povedať, teda že 

podporujem tento návrh a som veľmi rád, že takéto 

transparentné výberové konania tu budú realizované na 

vedenia podnikov. 

Len dve otázky.  

Ja už som jednu aj teda predložil na grémiu, a to je, 

že pri kreomaní tých jednotlivých výberových komisií, keď 

už bude vybratý generálny riaditeľ a predseda 

predsedtavenstva bude automaticky členom tej výberovej 

komisie na tých ostatných členov predstavenstva, ale kým sa 

bude vyberať ten predseda predstavenstva, majú tam byť 

nominant mestského zastupiteľstva.  

Ak ho budeme teda voliť o mesiac alebo kedy na 

zastupiteľstve jedného zo štyridsiatich piatich, mohol by 

to byť taký trošku zasa problém vybrať toho jedného. Ale ak 

to takto, pán primátor, chceš, okej, ja budem rád, ale 

možno na zjednodušenie zváž, či by nebolo vhodné to, možno, 

doplniť, že by, keďže predsedov dozorných rád zvolíme, že 

by bol automaticky členom tej výberovej komisie predseda 

dozornej rady daného podniku.  

Je to na tebe. Je to nominant mestského 

zastupiteľstva. Možno by to bolo tak okej.  
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A druhú pripomienku, padlo to tiež na grémiu, myslím, 

z úst pána Cmoreja, ktorý hovoril o tom, že bolo by fajn, 

keby do septembra boli ukončené tie výberové konania. Či 

vieš autoremedúrou si taký návrh osvojiť, že teda, 

v termíne do konca septembra budú tieto výberové konania 

ukončené. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak sa kluby dohodnú, že to má byť vždycky predseda 

eee dozornej rady, ja som s tým okej. Nechávam to na 

kluboch, lebo to s poslanecké miesto.  

A myslím, že v v uznesení je nejaký termín. 

Je, alebo neni? Dočkajte.  

(poznámka: nezrozumiteľné slovo). To je do konca júna 

málo.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón a počuť mužské 

a ženský hlas „posledné“) 

Aha, okej.  
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Bod ef (f) je tam do 30. 6. 2019. eee, ja by som 

možno ešte nám kúpil nejaký čas a dal to ako navrhuje pán 

poslane, pán starosta na, na koniec septembra, keby sa 

dalo.  

Takže, ak to môžeme potom autoremedúrou dať eee na na 

konci,  koniec septembra. 

Ďa ďakujem pekne.  

Pán Grendel, 

nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Len faktická poznámka práve k tomuto termínu. 

Chcel som dať do pozornosti pána starostu Kuruca, že 

je to v tom materiáli, že do 30. 6.  

Ešte s koncom septembra viem žiť, ale naozaj, chcem 

apelovať na to, že, že tá dôvera, samozrejme, nie je 

bezhraničná, to znamená, že my vám, pán primátor, 

vyjadrujeme dôveru tým, že nominujete ľudí na predsedov 

predstavenstiev, ale nemôže sa stať, že tam budú, naozaj, 

dlhšie ako, dobre, nech je to koniec septembra. Ale, 

proste, keď sa tu začnú robiť rôzne obštrukcie, nemyslím 

z vašej strany, ale zo strany kohokoľvek a bude sa to 

predlžovať, tak som za to, aby sa potom tie zásady znovu 
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otvorili a zmenili sme to. Lebo nie je možné, aby to 

dočasné riešenie potom zrazu bolo takmer trvalé.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Iba sekundu. 

Ďak ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. 

Pán Kuruc. 

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

Ja len faktickou odpovedám Gáborovi. 

Áno, tak som to myslel, že ak by do konca septembra 

neboli ukončené, aby sa to znova otvorilo, alebo proste 

nejakým ta. 

Aby sme mali nejakú takú zábezpeku, aby to potom tu 

neostalo natrvalo už takto dočasne. To bol teda môj pripom, 

moja pripomienka. 

A k tým teda predsedom dozorných rád. My sa potom 

predsedovia klubov asi dohodneme, že či áno. Dobre?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Svoreňová, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja takisto, samozrejme, podporujem tento materiál. 

Jedna vec mi však v ňom chýba, alebo možno 

informácia. 

Eee, keď to má byť transprarentné výberové konanie, 

tak myslím si, že by malo byť aj transprarentné pre 

verejnosť to, kto vlastne je tá komisia.  

Nikde som tam nevidela zmienku o tom, že či bude 

nejakým spôsobom niekde informácia o tom, kto boli vlastne 

členovia výberovej komisie. 

Podľa mňa, by to malo byť jasné, kto vlastne vyberal 

tých zástupcov podnikov. A preto by som navrhla teda ešte 

doplniť do časti uznesenia Bé (B) bod gé (g) v ktorom, 

v ktorom by znelo, mená členov výberových komisií budú 

zverejnené na webovej stránke mesta Bratislava. 
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Neviem, či si to chceš osvojiť autoremedúrou, alebo 

to predám ako pozmeňovák. Ak si to chceš osvojiť, tak 

môžeš, keď nie, tak to dám ako pozmeňovák. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán Ctibor Košťál bude reagovať. 

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

Keď nie, tak to dávam ako pozmeňovací návrh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte Ctibor chce odpovedať k tomu. 

Dajte (poznámka: nezrozumiteľné slovo) slovo 

navrhovate, eee spracovávateľovi materiálu. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Chcem iba povedať, že  samozrejme, my sme počítali 

s tým, že členovia výberovej komisie musia byť zverejnení. 

Inak by to nebolo transprarentné, keby ste nevedeli vy, 

alebo teda nie o verejnosť, že kto bude tí odborníci.  

Tam treba povedať, že oni budú rotovať, to znamená, 

že sú tam pozície, ktoré budú vždycky pri každej 

spoločnosti iné.  
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Keď sa bavíme o bévées (BVS), tak to bude niekto, kto 

sa rozumie vode a keď to bude da dopravný podnik, tak zase 

niekto s inou. 

Takže, samozrejme, tieto mená budú zverejnené. Takže 

môžeme si to akože osvojiť, lebo (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Osvo osvojujem si to autoremedúrou túto poznámku.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vetrák?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len dve poznámky. 

Čiže, tuná by išlo, že žiada primátora o zverejnenie 

členov tých výberových komisií a ešte to potom. No, lebo to 

nebolo dopovedané, že a. Musíme to nejako dotvoriť. Ale. 

A druhá poznámka je, že keď tam predlžujeme ten 

termín v tom efku (f) do 30. 9., tak možnože ja tomu zle 

rozumiem, ale to efko (f), podľa mňa, znamená, že len sa 

povie harmonogram tých výberových konaní. Nie že budú 

ukončené. Tak aby sme sa rozumeli. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak 

Predseda návrhovej komisie 

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

Hejže?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

E, povedz (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Pán Košťál reaguje.  

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Tu došlo troška k nedorozumeniu, lebo efko (f) sa 

netýka predstavenstiev, efko (f) sa týka príspevkových 

a rozpočtových organizácií. Takže, pozor na to. To sa týka 

éčka (e), to čo, to čo sme sa bavili. Tam bol termín 15. 6. 

Ak je teda zhoda na tom, že to má byť predložené do 

30. 9., tak potom sa to týka písmena e a nie  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Týka sa to bodu písmena e, hej. 
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Ďakujeme pekne. 

Pán poslanec Mrva,  

máte slovo. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ja som možno tu jediný, ktorý sa pozrel na tie 

výberové konania za pána Nesrovnala aj z druhej strany, 

keďže som sa uchádzal o jednu funkciu a od transparentnosti 

to naozaj malo veľmi, veľmi ďaleko. Jedna z najodbornejších 

otázok, ktorú som dostal, bola, či sa rád pozerám do ohňa.  

Čiže, keď som si pozeral tento materiál, ja som 

naozaj veľmi rád, že sa to poňalo inak á tým, že v podstate 

vo svojej kariére som hajroval (hire-oval) pomerne veľa 

ľudí, tak myslím, že ten materiál je spracovaný dosť 

kvalitne na to, aby naozaj boli vybratí odborníci do týchto 

funkcií. 

Čiže, naozaj ho vrelo odporúčam podporiť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vagač,  
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máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Ja som len chcel povedať, že týmto materiálom sa 

nastoľuje iná kultúra na magistráte a verím, že, eee, že 

toto bude ako príklad aj, aj spoločenský, ale aj to bude 

taký signál, ktorý, ktorý povie, alebo ktorý ukáže, že, že 

tá dôvera je je správna a teší ma, že, že mnohí kolegovia 

poslanci a poslankyne tú dôveru majú a myslím si, že, že 

v tomto smere sa niet čo obávať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Hrčka,  

máte slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Začnem, pán Vagač, ešte raz vami. 

Neurazte sa, ale ešte raz.  
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Prijatím materiálu sa kultúra nemení. Takýto istý 

materiál bol prijatý pred tým.  

Čiže materiál je irelevantný. Dôležité je jeho výkon. 

To je to, čo sa povedalo.  

Čiže, ak sa zrealizuje, je to nová kultúra. To s vami 

súhlasím. Ak sa nezrealizuje, sme tam, kde sme boli. 

Čiže, prijatím materiálu sa žiadna nová kultúra, 

bohužiaľ, nenastavuje, nastavuje sa realizáciou. Naozaj, sú 

to dve odlišné veci. Po prvé. 

Po druhé. 

Ja by som sa chcel spýtať, lebo zhodou okolností, 

možno, ten materiál trošku nereflektoval nejaké drobné 

zmeny, ku ktorým sa dostaneme potom a teda, čo sa týka 

počet nominácií mesta v dozorných radách dopravného 

podniku, bévées (BVS) a OLO, podľa mňa akýmsi spôsobom 

nesedia s tým, čo sa bude v nasledujúcom materiáli 

schvaľovať.  

Tak neviem, že či si to nechcete pomeniť, lebo tam 

máte, že dopravný podnik sedem, bévees (BVS) šesť, OLO päť, 

ale aspoň z tej tabuľky čo ja viem, tak už tie počty sú 

trochu iné. K tomu sa dostanem v nasledujúcom materiáli, 

prečo sú iné.  
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Ale, čiže, možno by to bolo treba zmeniť, lebo potom 

vám to nebude sedieť s realitou.  

Dobre. 

A teraz, čo sa týka, ja už trošku zabŕdnem aj do toho 

ďalšieho.  

Čiže, naozaj, podľa mňa, je na vedení mesta rozhodnúť 

sa, ktorou cestou pôjde.  

To znamená, politické nominácie, ľuďom sa to nepáči. 

Má to svoje výhody, nevýhody, ako všetko. Alebo 

transprarentné výberové konania. Opätovne to má svoje 

výhody, alebo nevýhody, ako všetko.  

To, čo je jediné, na čom trvám ja je, aby sa naozaj 

teda držalo to, čo sa sľúbi, a ak sa to dodrží ja budem 

naozaj najspokojnejším poslancom.  

Preto hovorím, ako podporujem, keď si primátor, 

proste, keď primátor prišiel s týmto materiálom, rozhodol 

sa, že to obsadí týmto spôsobom, ja som absolútne za to.  

Jednu z podmienok, čo som teda tam dával je, že 

určite chcem, aby sa dalo zúčastniť v tých komisií v tej 

neverejnej časti. A to bolo umožnené, je to tam dané 

v materiáli. Čiže, teda na neverejnom vypočutí sa môžu 

zúčastni, sa môže zúčastniť aj jeden zástupca za každý 
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poslanecký klub s výnimkou klubu, ktorého nominant je 

členom výberovej komisie pri danom výberovom konaní. Je 

podmienená podpísaním mlčanlivosti.  

Jedna z vecí, čo ma tak trošku, tu je, že zástupcovia 

poslaneckých klubov nemajú v neverejnej časti právo pýtať 

sa na otázk, pýtať sa otázky s výnimkou poslanca, ktorý je 

členom výberovej komisie.  

Eee, ja rozumiem a chápem to, že bolo by to možno, 

ako, ak by to bolo navoľno, bolo by to problém, ale zas, 

akože, úplná ako anonymita, proste, keby sa niekto naozaj 

chcel niečo dôležité spýtať, príde mi to akože, že rozumiem 

tomu, že nemali by vyrušovať a zbytočne zasahovať, lebo nie 

sú tam na to, ale zas, akože, úplne to obmedziť, akože, 

pochopil by som, keby to bolo podané, že, že naozaj, 

zásadne s maximálne ako pripomienku.  

Ako, nemali by byť oni tí, čo dotazujú, mali by byť 

len tí, čo proste sú nejakí pozorovatelia, ale aj 

pozorovateľ, podľa mňa, má právo, proste, položiť otázku, 

ak považuje za dôležité sa niečo spýtať, alebo si nechať 

vysvetliť.  

Len by som chcel poprosiť, či sa to tam dá zmeniť? 

Že, že v dôležitých veciach  pokiaľ považujú sa môžu 

spýtať.  
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Akože, ne, aby to bolo jasné, že neni ich úlohou 

vypočúvať ich, ale ak príde na niečo dôležité, tak môžu vo 

výnimočných prípadoch položiť otázku.  

Kľudne to tam formulujte nejakým takým spôsobom, že, 

že to neni bežná vec, ale úplne ich akože umlčať, mi 

nepríde úplne šťastné.  

A teda, ďakujem za zapracovanie tejto, tejto časti do 

do toho. Považujem to tiež za formu transparentného 

prístupu, kde, keď je toto umožnené, tak ako, tým viac to 

vo mne vyvoláva presvedčenie, že tam teda tá snaha 

o transparentné výberové konania je.  

Trošku predbehnem ten nasledujúci bod, ktorý bude 

nasledovať.  

Čiže, ak by som náhodou prekročil, tak ešte poprosím 

o predĺženie. 

Eee, tak ako bolo spomenuté, eeem, ja som bol 

najväčším kritikom predchádzajúceho výberového konania 

a podľa mňa, súčasné predstavenstvá už dva mesiace 

presluhujú. Ja som to aj na prvom stretnutí primátorovi 

ešte keď nebol zvolený povedal, že ja na jeho mieste by som 

na ustanovujúcom zastupiteľstve vymenil predsedov 

predstavenstiev, lebo skrátka, tie podniky naozaj nemajú 

žiadnu legitimitu takýmto spôsobom fungovať a spôsobom akým 

sa niektoré veci stali.  
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Čiže, určite čo sa týka nasledujúceho bodu, a teda, 

nejakým spôsobom zmeny (gong) dočasnej,  

(poznámka: vypol sa mikrofón) 

Ďakujem. (poznámka: po zapnutí mikrofónu) 

Čiže, toto stopercentne podporujem a nemám s tým 

najmenší problém, eee, aby teda k takejto zmene, k takejto 

zmene došlo. 

To, aké mám výhrady k tej zmene, ktorá je pripravená, 

to proste poviem potom v nasledujúcom bode šesť bé (B), 

teda šesť A, o ktorom sa, o ktorom s budeme baviť. 

Čiže, určite vymeniť treba, s tým súhlasím. Nemám 

absolútne žiadny problém s tým, že teraz na dočasnú dobu je 

to spravené priznanými politickými nomináciami. Okej. 

Transparentné výberové konanie v nejakom procese, okej.  

Ako zatiaľ, s týmito vecami som úplne stotožnený. Za 

toto bez mihnutia oka zahlasujem. A k vlastne k mojim vý, 

nejakým výtkam, alebo výhradám sa teda dostanem v tom 

nasledujúcom bode.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A ja by som chcel zapracovať návrh pána poslanca, 

pána starostu Hrčku autoremedúrou o tom, o tom, že, a teraz 

neviem presne tú formuláciu, že v prípade,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

potreby, alebo nutnosti, eee. 

Áno. Tak ešte daj komentár. 

(poznámka: počuť slovo mimo mikrofón „vysvetliť“) 

Vy vysvetlenie. 

Takže, pán Košťál má slovo. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hej, v prípade vážnych (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo). 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

To len na vysvetlenie. 
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To je neverejná časť a potom hneď nasleduje verejná 

časť vypočutia, kde sa poslanci budú môcť pýtať.  

Viete, že, ako to aby sa nestalo, že teraz poslanci 

všetko popýtajú na tej neverejnej a potom príde verejnosť 

a nikto sa nič nebude pýtať a už tam nebude ten, ten 

interaktívny prvok. To je, toho výberového konania. A to 

nejaké grilovanie, ktoré sa tak nazýva. 

Takže, to je dôležité, aby tam ostalo to, aby sa 

poslanci nemohli všetko pýtať v tej neverejnej časti, lebo 

to verejné vypočutie má svoj význam. Práve to je tá, taká 

tá silná strana toho, toho, toho procesu, že verejnosť môže 

vypočuť a poslanci môžu verejne sa pýtať pred zrakmi 

verejnosti. 

A je tam ten jeden zástupca. Tak tá naša idea bola, 

že, že okej, je tam jeden zástupca klubov, ktorý sa môže 

pýtať aj v mene klubov a samozrejme, môžu byť prítomní aj 

iní poslanci. 

Obava bola, ako ste vy povedali, že keď, keď, keď sa 

budú začnú pýtať, ťažko vieme povedať, čo je vážna vec, čo 

nie je vážna vec a potom nezostane nič na to verejné 

vypočutie, ktoré má naozaj význam v tom, že verejnosť má 

možnosť počúvať ako poslanci grilujú toho kandidáta.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Tak skúsme nájsť formuláciu teraz, lebo asi budeme to 

schvaľovať už aj s tou formuláciou.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, dáme faktické. 

Pán Korček,  

máte slovo. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja sa ospravedlňujem, ja som sa nestihol z s riadnym 

príspevkom prihlásiť, preto budem reagovať faktickou 

poznámkou na pána Hrčku. 

Oslovilo ma to, čo povedal, že buď teda ideme robiť 

transparentné výberové konania, alebo niekto povie, že ide 

o politické nominácie.  

Keďže tento materiál pojednáva nie len o výberoch 

predstavenstiev ako orgánov spoločností, ale aj dozorných 

rád, tak dávam do pozornosti predkladateľovi, keďže ďalší 

bod je vlastne schvaľovanie členov dozorných rád, kde už 
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teda nejaké výberové konanie v kluboch, boli to teda 

politické nominácie, prebehlo, tak podľa mňa, v týchto 

zásadách by sa nemalo nič hovoriť o dozorných radách, 

pretože ani teoreticky nemôžme podľa týchto zásad 

postupovať, keď už kluby si dali nejaké nominácie ako 

politické svoje nominácie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja iba odpoviem, že áno. Že dozorné rady sú tam len 

nejak akože všeobecná vec v tej, na tej prvej strane. 

Nehovorí sa, že ide o dozorné rady. Aby a nejaké 

vysvetlivka.  

Nech sa páči, pán Jenčík, máte slovo. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja sa ospravedlňujem, ja len pre ujasnenie.  

Dohodli sme sa vlastne, že do konca septembra budú 

výbratí, alebo vymenení tí ľudia?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Do konca septembra budú daní, predložení 

zastupiteľstvu.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Predložení zastupiteľstvu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Čiže, potom by bolo, potom by bolo možno aj dobre 

nejakým spôsobom tam doplniť, že v dostatočnom predstihu, 

aby boli zvolané podľa stanov spoločnosti, hlavne béveeska 

(BVS), tam je štyridsaťdňová lehota, aby to nejak.  

Lebo potom od toho dátumu prejdú ďal, skoro ďalšie 

dva mesiace.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Uhm.  

Á, myslím si, že nevie 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Aby sa vôbec do (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Keď zvolávame aj valné zhromaždenie, musíme dať úplne 

presný program toho zhromaždenia aj s tým menom (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

To je v poriadku, len aby bolo, že tí  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

skorej, ako máme to meno.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Čiže, keď bude, keď bude, budú zrejmé mená, aby 

v dostatočnom predstihu sa zvolali  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

valné zhromaždenia. Podľa, podľa aktuálnych stanov 

spoločností. 

Tak som to myslel. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Dobre.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

(gong) (poznámka: nezrozumiteľné slovo) no. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne.  

Povieme si na záver. 

Pán Hrčka,  

máte slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja som rozumel tomu, a teraz ešte raz, aby sme sa 

rozumeli.  

Ja viem, že tá, to výberové konanie pozostáva z dvoch 

častí, neverejnej, kde je nejaký filter a verejnej.  

A teraz, nejde mi o to, aby sa kládli otázky, to 

absolútne akceptujem, preto som aj povedal, že chápem tomu 

a je to úplne logické, lebo tam nemá prebiehať, ale môže sa 

stať, že aj v tom neverejnom sa niekto na niečo zabudne 

spýtať, alebo niečo podobné. 

Ide mi len o to, že ako, dať tam normálne formuláciu, 

že, že vo vážnych prípadoch je oprávnený sa opýtať.  

A teraz naozaj, že ja ne, ako, ja predpokladám, že to 

nikto nejde zneužívať, ako, má byť jasné, že tí čo sú tam 

v pozícii pozorovateľov, neni ich úlohou sa pýtať 

a dostávať odpovede na bežné otázky, ale vo výnimočných 

alebo závažných prípadoch sú oprávnení položiť otázku 

týkajúcu sa, a povedzme že procesu, nie možno konkrétneho. 

Nejak, akože, naozaj mi ide len o to, že 

nepredpokladám, keby náhodou niečo také nastalo, ale viete, 

že týmto sa úplne umlčí a keby sa niekto chcel spýtať, tak 

vy mu poviete, prepáčte, vy nemáte právo sa pýtať, lebo tak 

je to rozhodnuté.  
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Ešte raz. Nemá ho vypočúvať, nemá sa to týkať (gong) 

nejakých vecí 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán riaditeľ chce tie, chceš oné, odpovedať?  

Takže, pán Košťál. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Ja by som si toto osvojil, to mi dáva zmysel, že vo 

výnimočných a závažných prípadoch.  

A možno, keby sme tam, povedzte vy, že či to 

nerozšíriť aj o to, že v oblasti, alebo teda respektíve 

v v otázkach, ktoré nemôžu byť súčasťou verejného 

vypočutia. 

Lebo, viete, že tá neverejné je o tom, že tam sa ho 

môže spýtať otázky, ktoré ale by ten človek nechcel, aby ho 

diskvalifikovali pred verejnosťou. Možno sám, môže aj 

odstúpiť v istom bode. 

Takže, aby sme to mohli takto navrhnúť, že vo 

výnimočných a závažných prípadoch, ktoré nie je možné 

otvoriť na verejnom vypočutí?  
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Také dačo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Takže môžeme autoremedúrou tento bod, to znáš 

poslanci, ktorí tam budú menovaní za kluby mes mestkého 

zastupiteľstva budú. 

(poznámka: počuť slová mimo mikrofón „a tí 

pozorovatelia“) 

Tí po, áno, tí pozorovatelia. Pardon. Tí 

pozorovatelia. 

Viete to? Viete to.  

Dobre. 

Okej, sory, ja tu mudrujem zbytočne. Evidentne. 

Pán Ječník,  

máte slovo. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja sa ospravedlňujem, nechcem otravovať už, ale tie 

tiež viete sa, viete si autoremedúrou zobrať aj ten návrh 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

s tým, s tým zvolaním valných zhromaždení? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja iba jednu vec. Viete to asi lepšie ako ja, ja som 

mal pocit, že valné zhromaždenie môžeme zvolať s presným 

programom kde má byť v programe tej výmeny už aj to meno. 

Ale možno sa mýlim.  

To znamená, že valné zhromaždenie vieme zvolať 

v momente, keď vieme presne.  

Nemusí to tak byť.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Vy máte program. Ako, vý výmena p predstavenstva 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Dobre, tak to tam môžeme dať autoremedúrou dáme, že 

spoločnosti po podľa typu spoločnosti zvoláme valné 

zhromaždenie v dostatočnom predstihu, alebo také niečo.  

Nech sa páči, pán, pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len teda k týmto dvom najnovším autoremedúram. 

Tá prvá, tá je v podstate jasná, lebo to sa zapracuje 

tam do materiálu, kde sa v tej časti, kde sa hovorí, že či 

sa môžu pýtať, nemôžu, tam sa to spresní. To sa zobralo 

auroremedúrou. 

A teraz, toto druhé, sa len chcem pána Jenčíka 

spýtať, že myslel si to, že sa to dá do uznesenia? Alebo do 

materiálu?  

Lebo to sa dá dať aj do materiálu a dá sa to dať aj 

do uznesenia.  

Lebo, lebo to. Hej. Lebo to bude musieť, do uznesenia 

bude môcť potrebovať presné znenie, lebo, lebo budem to 

čítať.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Lebo, do materiálu si to oni ešte vedia troška 

dopracovať. No te, ten neschvaľujeme, ten nebudem čítať 

teraz.  

Takže, a je to menej záväzné.  

No tak, je to, je to na vás, ako sa dohodnete, no. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Uhm. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Rozumiem. 

Tak potom, potom to bude jednoduchšie do materiálu, 

že sa to tam dopíše, ale nebude to teda akože, no, nebude 

to v tom uznesení. No.  

Lebo to by sme museli mať teraz presne znenie toho 

uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže, pán primátor, do materiálu sa to (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo, lebo hovoria naraz poslanec Vetrák aj 

predsedajúci) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno.  

Ďakujem veľmi pekne.  

Do materiálu.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak nemáme žiadne ďalšie príspevky do diskusie, 

odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

No, mali sme tu viacero autoremedúr a mali sme tu 

teda aj pozmeňujcúci návrh, ktorý teda dal samotný, alebo 

teda pán riaditeľ magistrátu.  

Takže, ja budem čítať tie veci, ktoré sú tu nové 

a mmm, tie čo sú staré, na to len upozorním, že ich máte 

u seba v materiáli, aby sme to nemuseli celé čítať.  
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Čiže, ak súhlasíte.  

Dobre. 

Tak, mestské zastupiteľstvo, ideme schvaľovať návrh 

uznesenia.  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy 

po A zrušuje v celom rozsahu uznesenie Mestského 

zastupiteľstva hlavného číslo 210/2015 zo dňa 25. 6. 2015 

o zásadách spolupráce hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislava s obchodnými spoločnosťami, v ktorých má hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava majoritnú majetkovú 

účasť a postup pri výbere predsedov predstavenstiev, 

v zátvorke generálnych riaditeľov (poznámka: koniec 

zátvorky) strategických obchodných spoločností s majetkovou 

účasťou hlavného mesta SR Bratislavy. 

Teraz po Bé (B) schvaľuje zásady výberu členov 

orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou 

hlavného mesta a tak ďalej, to tam máte v tom pôvodnom 

uznesení,  

a potom po Cé (C)  žiada primátora o 

teraz a, bé (b), cé (c). dé (d), je rovnaké,  

a v éčku sa na záver dátum 15. 6. 2019 mení na 30. 9. 

2019,  
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a dopĺňa sa nové písmeno g, ktoré znie, to bolo tou 

autoremedúrou návrh pani poslankyne Svoreňovej, to g je 

zverejnenie mien členov výberových komisií na obsadenie 

funkcií v písmenách bé (b), cé (c) a ef (f) na webovom 

sídle hlavného mesta republiky Bratislavy. 

Čiže, takto znie to nové uznesenie. V podstate, to 

bolo všetko autoremedúrou zobraté zo strany predkladateľa. 

Len aby ste vedeli, o čom ideme hlasovať.  

Tak, pán primátor, poprosím vás, môžeme dať hlasovať 

o tomto návrhu ako o celku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán Vetrák.  

Dávam hlasovať o uznesení ako o celku.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, na základe tohto hlasovanie bolo 

uznesenie prijaté. 

Prítomných je tridsaťdeväť. 
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Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovala nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Zásady výberu členov orgánov podnikov vlastnených alebo 
ovládaných mestom Bratislava a mestských podnikov a 

organizácií 
 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  

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   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   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   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zásady výberu členov orgánov obchodných spoločností s 

majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a rozpočtových a príspevkových organizácií 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A zrušuje 

v celom rozsahu uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 210/2015 zo dňa 25. 06. 2015 o 

zásadách spolupráce hlavného mesta SR Bratislava s 

obchodnými spoločnosťami, v ktorých má hlavné mesto SR 

Bratislava majoritnú majetkovú účasť a postup pri výbere 

predsedov predstavenstiev (generálnych riaditeľov) 
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strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
B. schvaľuje 

zásady výberu členov orgánov obchodných spoločností s 

majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a 

rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených hlavným 

mestom SR Bratislavou. 

 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy o 

1. zriadenie výberovej komisie a vymenovanie členov 

výberovej komisie podľa prijatých zásad v termíne do 

31. 03. 2019, 

2. vyhlásenie výberových konaní na obsadenie funkcií 

predsedov štatutárnych orgánov obchodných 

spoločností, v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava 

majetkovú účasť, v termíne do 15. 04. 2019, 

3. vyhlásenie výberových konaní na obsadenie funkcií 

členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností, 

v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majetkovú 

účasť v termíne do 15. 05. 2019, 
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4. priebežne zabezpečovať súčinnosť pri napĺňaní 

jednotlivých krokov výberových konaní uvedených pod 

bodom 2 čast C tohto uznesenia s poslaneckými klubmi 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy podľa schválených zásad, 

5. po uskutočnení výberových konaní uvedených pod bodom 

2 časti C tohto uznesenia predložiť Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na 

schválenie návrh kandidátov na obsadenie funkcií 

členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou 

účasťou hlavného mesta SR Bratislavy v termíne 

do 30. 09. , 

6. predloženie zoznamu a harmonogramu výberových konaní 

na pozície riaditeľov mestských príspevkových a 

rozpočtových organizácií hlavného mesta SR 

Bratislavy v termíne do 30. 06. 2019, 

7.  zverejnie mien členov výberových komisií na 

obsadenie funkcií v časti C v bodoch 2, 3 a 6 tohto 

uznesenia na webovom sídle hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 6A NÁVRH NA SCHVÁLENIE PERSONÁLNYCH 
ZMIEN V ŠTATUTÁRNYCH A KONTROLNÝCH 
ORGÁNOCH STRATEGICKÝCH OBCHODNÝCH 
SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASŤOU 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené pani poslankyne a vážení páni poslanci, 

prejdime k bodu číslo 6A Návrh na schválenie personálnych 

zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických 

obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

Úvodné slovo k predmetnému materiálu prednesie 

spracovateľ. 

Nech sa páči, pani doktorka. 

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Takže, ďakujem za slovo. 

Čiže, vlastne v podstate tie personálne zmeny sú 

zosumarizované v návrhu uznesenia, ktorý je súčasťou tohto 

materiálu.  

Vlastne, hlavné mesto navrhuje odvolanie súčasných 

a vymenovanie nových zástupcov za hlavného mesta 
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v predstavenstve a dozornej rade spoločností bévees (BVS), 

dopravný podnik, OLO, METRO. 

A taktiež vlastne je hlavné mesto navrhuje odvolanie 

súčasných a vymenovanie nových zástupcov za hlavné mesto 

v dozornej rade obchodných spoločností Incheba, káespé 

(KSP), entécé (NTC), eee a ešte Bratislava turist bord 

(tourist board) a bidky (BID).  

Tento materiál vlastne sa predkladá na schválenie 

mestskému zastupiteľstvu v súlade vlastne so zákonom 

o obecnom zriadení a v súlade vlastne s všeobecne záväzným 

nariadením, podľa ktorého vlastne zástupcov za hlavné mesto 

v týchto kontrolných a štatutárnych orgánoch vlastne 

schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

No a vlastne, po schválení mestským zastupiteľstvom, 

následne vlastne hlavné mesto predloží týchto zástupcov 

valnému zhromaždeniu týchto spoločností. 

Ešte by som chcela jednu vec podotknúť vlastne 

v súvislosti s tým návrhom uznesenia.  

Sú tam vlastne chybne uvedené dve mená, a to vlastne 

pána predsedu predstavenstva, vlastne Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti a eee vlastne člena predstavenstva 

vlastne v spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu. Za tieto 

chyby sa, samozrejme, ospravedlňujeme a do čistopisu 

uznesenia už uvedieme správne mená. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

A ďakujem spraco spracovávateľke materiálu a otváram 

diskusiu. 

Pani starostka Kolková,  

nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor,  

ja by som sa chcela prihovoriť prakticky 

k novonavrhovaným členom najmä Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti.  

Len je to taká ilustrácia toho, aký dôležitý je tento 

výber. Skúsenosti z praxe s touto organizáciou, žiaľ, 

v Devíne dobré nie sú.  Pri akýchkoľvek pokusoch niečo, aby 

zjednali nápravu s vecami, s ktorými teda, ktoré sú v ich 

kompetencii a v ich zodpovednosti, jednajú s nami do dosť, 

teraz mám nedávnu skúsenosť, ako s poslednou handrou. 

Apelovala som na nich, že hovoria s akcionárom prakticky, 
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že ide o šetrenie peňazí. Odmietli mi urobiť jednoduchý 

tek, test nejakej vytekajúcej vody, bez ktorého ja neviem 

sa ďalej pohnúť a musela, teda budem musieť vynakladať dosť 

vysoké, veľké peniaze.  

Takisto, béveeska (BVS) veselo pripájajú čierne 

stavby na vodu, hej? To je ďalší taký problém, ktorý zatiaľ 

nikto neriešil.  

Snažili sme sa túto tému otvárať na Regionálnom 

združení starostov, veselo sa vyhovárali jeden na druhého 

a druhý na tretieho. Teda béveeska (BVS) na Infraservisis 

(Infrasevices) a Infraservisis (Infrasevices) na béveesku 

(BVS).  

Takže, len chcem poprosiť, že ozaj je táto kultúra je 

tam taká nejaká pochybná správaniu sa k minimálne teda nám 

mestským častiam. 

Chcem popriať, verím, že ich zvolíme týchto 

novonavrhovaných členov, popriať veľa úspechov a poprosiť, 

aby ozaj dohliadli na to, aby sa tá spolupráca mesta 

s mestskou čas, teda tejto spoločnosti s mestskými časťami 

a mestom zlepšila. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Jenčík,  

máte slovo. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No ja sa musím opýtať pani starostky, lebo ja som sa 

s takou sťažnosťou, napríklad dozornej rady bévees (BVS) 

nestretol. 

Čiže, ak bol problém, tak neviem prečo to nepristálo 

u nás na stole.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka. 
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Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Prečo to nepristalo na stole dozornej ra rady ozaj 

neviem, ale ten problém skutočne 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

Priznám sa, že mi to nejak nenapadlo, hej? Sme so, 

riešili sme to cez teda Regionálne združenie a ten, tá 

posledná skúsenosť s tou béveeskou, kedy sa doprosujeme jak 

taký žobrák, aby tam urobili nejaké proste testy 

zodpovedné, bazírujúc na skúsenostiach spred dvoch rokov, 

keď bol podobný prípad, sa ukázal, že predsa len to bola 

porucha bévees (BVS) a oni sa vyhovárali, že nie. 

Len som chcela ozaj ilustrovať, hej, príklad toho, že 

tam niečo škrípe. Nie je to dobrá spolupráca s touto 

vlastne mestskou organizáciou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne, pani starostka.  

Slovo má pán hlavný kontrolór Šinály.  
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Nech sa páči. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni,  

s týmto materiálom som sa oboznámil v priebehu 

dnešného dopoludnia, nakoľko som ho našiel na svojom 

pracovnom stole a mám k nemu niekoľko odborných 

pripomienok. 

Samozrejme, k procesu a k otázke osôb, ktoré sú tam 

nominované, nemám žiaden dôvod sa vyjadrovať, ale k otázke 

spôsobu presadenia toho, čo máte záujem, pán primátor, 

urobiť, mám niekoľko otázok, alebo pripomienok, alebo 

doporučení.  

Začnem vodárenskou spoločnosťou. 

Úplne na konci hovoríme o dvoch dcérskych 

organizáciách vodárenskej spoločnosti. Ide o spoločnosť 

Infra a o spoločnosť Bioenerdži (Bioenergy).  

Keď si pozriete tie časti, kde nehovoríme o ľuďoch, 

čiže nikde nebudem hovoriť o častiach, kde je o ľuďoch, ale 

o tom, akým spôsobom máme zabezpečiť veľmi dobrý úmysel, 

ktorý ste teraz prezentovali, tak sa dozvieme, že v prípade 

Infraservisis (Infrasevices) má podanie urobiť hlavné mesto 
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Slovenskej republiky. Ja som kedysi kontroloval vodárenskú 

spoločnosť za čias primátora Ďurkovského a viem, ako bola 

založená Infraservisis (Infrasevices), poznám jej 

zakladateľskú listinu a nemám pocit, že došlo k takým 

zmenám, kde by hlavné mesto mohlo podávať nejaký návrh 

súvisiaci s touto dcérskou firmou.  

Na druhej strane, dokumenty Bioenerdži (Bioenergy) 

som nevidel, ale u tejto máme napísané, že podanie návrhu 

materskej spoločnosti Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti. To sa mi zdá racionálne.  

Čiže, myslím si, že matka podáva návrhy súvisiace 

s jej dcérou.  

Kým som sa nestal kontrolórom, celý život som 

pracoval odborne v akciových spoločnostiach, prevažne 

v štatutárnych orgánoch. Mám s tým teda skutočne obrovské 

skúsenosti. 

Druhý bod sa týka opäť vodárenskej spoločnosti ako 

celku.  

Na rozdiel OLa (OLO) a dopravného podniku, kde sme 

sami akcionárom, a preto akcionárske práva môžeme vykonávať 

presne tak, ako to máme napísané v tom uznesení, alebo teda 

v tej časti uznesenia, ktorá pojednáva ako zabezpečiť, že 

tam tí ľudia, ktorých teraz panie poslankyne a páni 
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poslanci odhlasujú, sa urýchlene stali orgánmi spoločnosti. 

V podstate sa to dá urobiť zajtra v kancelárii pána 

primátora.  

Na rozdiel od toho, teda to je zákon.  

Teraz ako, pokiaľ by sa toho pán primátor chcel vzdať 

takéhoto postupu, tak ja proti tomu nemám námietky, ale 

všeobecný zákon takéto veci umožňuje, keď je niekto 

stopercentným akcionárom.  

Na rozdiel od toho vo vodárenskej spoločnosti sme 

majoritným akcionárom a majoritný akcionár má určité práva 

navyše oproti minoritným, ktoré v plnej miere závisia od 

súčasne platných stanov. Tuto kolegovia z dozornej rady,  

poprosím, o predĺženie, 

kolegovia z dozornej rady pravdepodobne na toto budú 

vedieť reagovať, je tam treba zvoliť takú procedúru, ktorá 

umožní, aby sa urýchlene tá dozorná, eee, tá to valné 

zhromaždenie zvolalo.  

Čiže, konštatácia, že to bude predložené na nejakom 

valnom zhromaždení, pre mňa teda, v tej rýchlosti 

prijímania tohto rozhodnutia, ako to bolo dneska 

predložené, nie celkom zodpovedá tomu, asi čo je želateľným 

cieľom, ktorý chcete, pán primátor, dosiahnuť.  
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Ešte perkelnejšia situácia je v spoločnosti entécé 

(NTC). Tam sme minoritným akcionárom, kde už vonkoncom 

netuším, nepoznám tie stanovy, pravdepodobne je treba 

požiadať štandardne o zvolanie, ktoré možno ani neviame 

ovplyvniť.  

Chcem tým celkove len naznačiť káespé (KSP) sme 

majoritným akcionárom spolu so štátom, nemôže byť (gong) 

plem eee káespé (KSP), pardon, METRO, eee, sme spoločne so 

štátom, asi nebude problém v dohode s ministerstvom dopravy 

a spojov urýchlene zvolať valné zhromaždenie, aby aj 

v tejto organizácii, ktorá si teda bezpochyby zaslúži 

výmenu štatutárnych orgánov, podľa toho, čo sme mali na 

ostatnom eee sedení zastupiteľstva, keď sme počuli akým 

spôsobom sa postavili k vašim požiadavkám, pán primátor, 

v súvislosti s tými pozemkami.  

Čiže, pekne by som poprosil, keby tento materiál bol 

po právnej stránke upresnený. To je cieľ môjho diskusného 

príspevku.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Chceme reagovať za spracovateľa, alebo?  
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Takže, nech sa páči, spracovateľ.  

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcela reagovať k prvej časti príspevku 

pána kontrolóra. 

Tak, ako je v podstate vlastne návrh uznesenia 

naformulovaný, nie je v rozpore ani so zakladateľskou 

listinou ani so zákonom, pretože je tam uvedené, že vlastne 

podnet podá hlavné mesto Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti a následne Bratislavská vodárenská spoločnosť 

ako materská podá podnet vlastne dcérskej spoločnosti.  

Čiže, tu nejde o to, že by hlavné mesto podávalo 

návrh priamo dcérskej spoločnosti.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Faktická poznámka pán Hrčka. 

Poznámka to je. 
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Nie. Pani Čahojová, teda. 

Zrušila.  

Takže, ideme ďalej. Pán Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

V podstate pán kontrolór ma predbehol.  

Ja som sa tiež chcel k tej Infre nejakým spôsobom 

dostať k nejakej odpovedi. 

A druhá vec čo je, na začiatku ste upozorňovali chyby 

v menách. V mojom chybe je tiež mena, v mojom mene je tiež 

chyba (poslanec sa zasmial). Ja už som unavený, neviem 

prečo?  

Odvolávate Ra Radovana Jenčíka a potom menujete 

Radoslava Jenčíka. To vás poprosím. (poznámka: smiech 

a poznámky mimo mikrofón) 

Nebudem, nebudem zapísaný. (poznámka: poslanec sa 

zasmial) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán Vetrák.  

Nie, zrušili. 

Takže, pán Šinály späť. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Kolegyňa Vyhlídalová sa vyjadrila k otázke teda tej, 

ktorou som začal, keď si prečítate rozdielnu textáciu v ká 

a rozdielnu textáciu v časti ká o Bioenerdži (Bioenergy), 

tak budete presne rozumieť o čom rozprávam. Pokiaľ sú 

z hľadiska právnej konštrukcie stanovy týchto dcérskych 

akciových spoločností robené konštatne, tak v takom prípade 

logický postup by bol, že novozvolené, vami novozvolené 

predstavenstvá, predstavenstvo vodárenskej spoločnosti 

okamžite bude teda uplatní tento návrh, ktorý tiež teraz 

odhlasujete, vo svojich dcérskych spoločnostiach a myslím 

si, že inhe, ingerovanie mesta ako takého do tohto procesu 

je asi nadštandardné. Ale Nech sa páči. 

K ostatnému ste sa nevyjadrili, zvážte potom, ako 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Za spracovateľa chceme sa vyjadriť k k týmto otázkam 

pána hlavného kontrolóra?  

Za spracovateľa? Chceme sa vyjadriť k otázke pána 

hlavného kontrolóra?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Neviem, asi ma nepoču. 

Chce? Nepočujete ma?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, pani doktor doktorka, nech sa páči, máte 

slovo. 

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Tak, teda pre ujasnenie situácie navrhujem teda, aby 

z toho bodu ká bolo teda vypustené hlavného mesta 

Slovenskej republiky  a bude to od, to znenie návrhu 

uznesenia bude presne totožné, ako je vlastne bod, bod el.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, autoremedúrou.  

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Ale je to, je to. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte, je to vy 

Áno?  

Ešte raz pani doktorka. 

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Že, že je to v zásade to isté. Ale teda, pre 

ujasnenie, môžeme to teda vyhodiť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, autoremedúrou a ideme ďalej. 
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Pán Vagač,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel poprosiť. Pán primátor, pri bétébé 

(BTB), čiže to je bod i, poveruje primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy a tam by som chcel, aby si si to osvojil 

autoremedúrou.  

Eee, totižto tam je, tam sú ešte traja členovia 

predstavenstva, čiže, keby to bolo doplnené ešte a na 

podanie návrhu hlavného mesta na vymenovanie členov 

predstavenstva Moniky Debnárovej, Petra Hochschornera 

a Soni Svoreňovej.  

Čiže, to sú ešte tri mená, ktoré tam mali byť do 

dopísané.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, eee, môžem si to osvojiť teraz? Alebo? Až po 

faktickej. 

Pán Buocik, 
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nech sa páči. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Som.  

Ja som chcel len teda potvrdiť, že je to možné teraz 

urobiť týmto spôsobom.  

Jedná sa teda o dva orgány, jedno je predstavenstvo, 

druhé je dozorná rada. Ale tu je dôležité si uvedomiť, že 

štatutárnym orgánom tej organizácie nie je celé 

predstvenstvo, len predseda predstavenstva.  

To znamená, že áno, bolo by dobré, ak by 

zastupiteľstvo dnes menovalo zástupcov, ktorí budú zvolení 

za hlavné mesto do predstavenstva na riadnom valnom 

zhromaždení organizácie Bratislava Tourist Board. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Teraz si to môžem osvojiť?  

Pán Vetrák? Teraz?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Dobre. Okej. Dobre. 

Nech sa páči, ďalší príspevok pán pos, pán starosta 

Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No, teraz sa dostaneme teda z môjho pohľadu k prvej 

veci, kde teda sa zásadným spôsobom rozchádzam s tým, čo sa 

tu predkladá.  

Zopakujem ešte raz, nemám absolútne žiadne výhrady 

voči výmene, súhlasim s ňou, dokonca tvrdím, že mala byť 

o dva mesiace skôr a tieto súčasné vedenia dva mesiace 

nadsluhujú.  

Druhá vec je, rád by som upozornil, nikdy som nebol 

členom žiadnej dozornej rady, nikdy som si nikoho do 

žiadneho predstavenstva v mestských podnikoch nenomimoval, 

teda nepamätám si, že by som si ich nominoval do 

akéhokoľvek iného predstavenstva v rámci verejnej správy, 

eee, nikdy som nemal záujem nikoho nomimovať. Teda, ak sa 

neráta, že som oslovoval spoločnosti ako INEKO, INEZ, 

Transprarensy internešl (Transprarency International) 

a podobne, že v prípade, že ostali nejaké miesta, aby si 

oni tam v rámci nejakej kvóty, ktorá bola získaná, niečo 

nominovali, ale nikdy nie pre nejakú moju osobu.  
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Čiže, v tomto som naozaj, že absolútne 

nezainteresovaný.  

Na druhej strane, by som vám rád teda ukázal v praxi 

novú kultúru, o ktorej sa tu rozpráva. 

A teda, viete, ja si vždycky kladiem otázku, keď mi 

niekto dá niečo na stôl, podľa čoho posudzujem, že či je to 

dobré, alebo zlé.  

Úplne jednoduchá zásadná otázka teraz znie, ak by 

nebol primátor Matúš Vallo, ale primátor by bol Václav 

Mika, alebo Ján Mrva, súhlasili by ste s takýmto návrhom? 

Jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď. Pretože, či sa vám 

to páči, alebo nepáči, tak v tomto momente pán primátor 

a jeho klub prakticky ovládnu štyri spoločnosti. 

Bratislavskú, OLO, dopravný podnik a Metro. 

Nehovorím to v zlom. Konštatujem to ako fakt. Že 

momentálne tento návrh spôsobuje to, že primátor so svojim 

klubom bude mať prakticky v METRe, dopravnom podniku 

a v OLO väčšinu, teda predsedu predstavenstva plus jedného 

člena predstavenstva z troch a v bratislavskej vodárenskej 

bude mať z piatich dvoch a teda, nebude mať úplnú väčšinu. 

Čiže, tam to je ale problém kvôli tomu, že nie sme 

stopercentný vlastník a ešte tam sú iné veci.  

Čiže, to je prvá vec.  
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Druhá vec, ktorá, ktorá je taká otázka tutok všetkým 

tým, ktorí rozprávajú, že všetko ako funguje. Súhlasili by 

ste s týmto aj keby ste boli v pozícii iných klubov? Keby 

ste neboli väčšinový klub? Neboli by ste, neboli by ste 

v žiadnom klube.  

Lebo jedna z vecí, ktorá sa tu, akože, my máme nejakú 

výslednú tabuľku, ktorá nejako vyzerá, ale tá sa niekde 

vygenerovala. A ešte v pondelok tu bola tabuľka, kde 

nezaradení poslanci, lebo (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

tu bola také hrádky s číslami, kedy sa pozície  v dozorných 

radách rozdeľovali iba medzi poslancov zaradených v kluboch 

a poslanci nezaradení v kluboch, tak v tabuľke veľkých 

organizácií, to znamená, v tých naozaj zaujímavých, neboli 

nijakým spôsobom zaradení. Hej? Tým prináležalo nula postov 

v dozorných radách.  

To bol dôvod, prečo som ja v pondelok vystúpil 

z klubu, v ktorom som chcel byť a úmyselne som pomohol 

založiť druhému klubu, lebo príde mi absolútne neférové, 

aby som s ľuďmi, ktorými som dva a pol roka v Karlovej Vsi 

fungoval, aby sa takýmto hanebným spôsobom niekto proste, 

takýmto systémom ich proste vyšachoval z toho a povedal im, 

že vlastne oni sú poslanci druhej katergórie.  

Vy ste tu rozdelili poslancov v pondelok na poslancov 

prvej a druhej kategórie. Poslanci prvej kategórie boli 

poslanci, ktorí boli zaradení v klube a poslanci druhej 
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kategórie boli poslanci nezaradení v klube. To bol 

pondelňajší návrh, ktorý ste mali a na ten som ja reagoval 

spôsobom, že som proste pomohol ľuďom, korými som dva a pol 

roka spolupracoval, aby som sa mohol pozrieť do zrkadla 

a im do očí, založiť klub, aby ste ich takýmto spôsobom 

nevyšachovali.  

To sa zmenilo a na moje obrovské prekvapenie sa zrazu 

na nezaradených poslancov začalo pozerať trošku iným 

spôsobom a zrazu dvaja zvyšní nezaradení poslanci pán 

Buocik a pán Pilinský sú teraz dokonca že, nie že 

druhotriedni, ako sa pôvodne zdalo a oni sú dneska, že 

extraprvotriedni, oni sú ešte hodnotnejší ako všetci 

ostatní, pretože (gong) oni 

(poznámka: poslancovi vypol mikrofón, lebo ubehla 

doba určená pre diskusný príspevok) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Viac času pre pána starostu. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Pretože oni paradoxne sú asi jediní dvaja, ktorí nie 

sú zaradení v klube a majú podiel, alebo teda sú 

v dozorných radách, teda majú stopercentné. Čiže, na 

jedného poslanca majú jedno členstvo v dozornej rade.  
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Toto je taká hra s číslami, ktorú ste momentálne 

predviedli, lebo najskôr sa oprerovalo s niečím, potom 

s niečím, potom sa poprehadzovalo a v konečnom dôsledku to 

skončilo tak, aby to niekomu vyhovovalo.  

Nehnevajte sa, tu ste vzorovo ukázali, že nemali ste 

urobení poctivý systém, podľa ktorého by ste boli išli 

a držali sa ho, ako to malo byť.  

Podľa mňa, od začiatku mali byť všetky veci 

spravodlivo delené medzi poslancov štyridsaťpäť, lebo podľa 

mňa sú tu rovnocenní poslanci. Aj vo vašom klube sú 

poslanci, ktorí boli zvolení sedemsto, osemsto hlasmi. Tu 

sú iní poslanci, taká pani starostka Čahojová bola zvolená 

šesťtisíc hlasmi a vy ju urobíte druhotriednou poslankyňou, 

pretože nebola zaradená v klube. To naozaj, si myslím, že 

je na hanbu sveta a toto ste nemuseli robiť.  

A na druhej strane, keď som teda konečne ja urobil 

to, čo som pôvodne neplánoval robiť, že išiel som do iného 

klubu, lebo som nechcel, aby sa takýmto účelovým spôsobom 

s nejakými poslancami vyhúpalo, tak ste zase prehodili, 

proste, výpočtové tabuľky a zrazu, hovorím, tu máme totálne 

elitných dvoch nezaradených poslancov pána Buocika a pána 

Pilinského. 
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Na moju otázke, že prečo tu máme dvoch elitných 

poslancov, ktorí sú nezaradení, dostanem odpoveď, že lebo 

to je dohoda s pánom primátorom.  

K tomu by som povedal rýchlo jednu príhodu. Ono sa to 

stalo ešte pred dvomi mesiacmi, pán Buocik sa stal členom 

istého klubu. A potom z toho klubu vystúpil, lebo mu bolo 

povedané, že bude vhodnejšie, keď bude nezávislý. A bola 

iba otázka času, kedy sa objaví prečo to je preňho 

výhodnejšie a stalo sa to práve teraz. Je to preňho 

výhodnejšie byť nezávislým, a to som teda nezažil nikdy 

predtým, aby sa takýmto spôsobom niektoré veci robili.  

A ak za toto sa podpisujete, tak prosím, naozaj si 

vstúpte trošku do svedomia a začnite hovoriť o novej 

kultúre a ozaj (gong) ju aj dodržiavajte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne pánovi starostovi. 

Ja by som chcel reagovať. 

Pán starosta,  

keďže nie si šéf žiadneho poslaneckého klubu, nebol 

si na tých stretnutiach šéfov poslaneckých klubov, kde ja 

som prosil, keďže dozorné rady si delia poslanci medzi seba 

a tak je to správne, ja sa nerád do toho miešam, ja som 
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prosil všetkých šéfov poslaneckých klubov, aby dvom 

skupinkám, ktoré vtedy boli nezaradených poslancov, to 

znamená, dvaja a traja, dali po jednom miestne v dozornej 

rade.  

Takže, ja som ich o to prosil. A myslím, že to 

potvrdia aj ľudia, ktorí na týchto stretnutiach boli.  

Čo sa týka, to čo sa týka prec, predstavenstiev, sú 

delené v počte jedno miesto za mesto a dve miesta za 

poslancov. Na na základe tvojho návrhu, ktorý si, ktorý si 

ty predniesol, sme to urobili pomerovo, takže sme delili 

ten počet týchto miest podľa členov klubov. Tím (Team) 

Vallo má najviac ľudí v zastupiteľstve, tým pádom mu 

logicky, keďže to delíme pomerovo, pripadá najviac miest 

v týchto predstavenstvách.  

Veľmi jednoduché vysvetlenie.  

Ďakujem pekne. 

Dávam slovo Paťo, pánovi Vagačovi. 

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

Ďakujem pekne. 

Musím zareagovať, lebo bol som účastník všetkých tých 

jednaní a skutočne, som prekvapený, že, že to je, takýmto 
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spôsobom sme boli obvinení, že my sme niečo nebodaj mali 

nejaký zlý úmysel. A to teda sa ohradzujem, lebo skutočne, 

tam sedeli všetci zástupcovia politických klubov, robili 

sme to presne pomerovo, matematicky a tie veci sme podľa 

toho delili a ten samotný klub si potom povedal, že ktoré 

mená chce mať.  

Čiže, bolo to úplne spravodlivé, transparentné 

a podľa počtu sa delilo.  

Možná že narážaš na to, ten Buocik alebo Pilinský, 

alebo tie mená. To bolo rozhodnutie nášho klubu, že sme tam 

pustili to jedno meno, alebo tie dve mená. To je, to hádam 

také právo máme. A keď to niekto chce spochybňovať, tak, 

tak keď nemá informácie, tak načo o tom hovoríme. (gong) 

môžeme sa o tom baviť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Polakovič. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len teda sa chcem ospravedlniť, Jano, že ja 

pochádzam z malej mestskej časti a nemal som šancu dostať 
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toľko hlasov čo iní poslanci, ale tiež mám pocit, že ma to 

nerobí menej hodnotným poslancom oproti tým, dajme tomu, 

z Petržalky alebo z vel z väčších mestských častí.  

Trochu sa chcem ohradiť voči slovám ovládnutie. My 

fakt nefungujeme na princípe, že by sme boli primátorovi na 

niečom viazaní. My sme si robili sami vlastné kampane, mame 

v, máme vlastné hodnoty.  

Ja si myslím, že ako trochu kultúra tej diskusie by 

sa mohla ubrať spred tých štyroch rokov niekde inde.  

Naozaj, tu nemáme nikto záujem robiť žiadne kšefty, 

ide nám o to, aby sa tie podniky vyriešili a konečne 

fungovali v prospech všetkých Bratislavčanov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Predrečníci už viaceré, viacero vecí spomenuli.  
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Pán Vagač nebol úplne na všetkých stretnutiach, ale 

ja som naozaj bol úplne na všetkých, kde si nemyslím, že 

žiadnym spôsobom boli znevýhodňovaní aj tí poslanci, ktorí 

si, ktorí kluby nemali. Práve naopak, bola tam požiadavka 

primátora, aby všetci boli pomerne zastúpení. 

To, to čo sa nedalo rátať z počtu čísiel klubov, tak 

sa rátalo s počtu nezávislých poslancov.  

To musí potvrdiť, zdá sa mi, že na tom prvom 

stretnutí pán Záhradník s pani Čahojovou odišli, ale bolo 

to tam úplne jasne povedané a následne to bolo pánovi 

Záhradníkovi komunikované. To si myslím, že tiež nepopre. 

Čiže, v tomto prípade toto neboli fér slová. 

Presne, potom ešte bolo spomenuté, čiže tvorba na 

úkor, úkor, teda zvýhodnení boli poslanci Buocik a Pilinský 

tiež to nie je úplne pravda, pretože tých miest sa vzdal 

voči nim primátor a následne to proste nejako 

dokomunikovali s Tímom Vallo (Teamom Vallo). To si myslím, 

že už je na ich rozhodnutí. 

Absolútna spravodlivosť, no, už mi nevyjde čas. Nikde 

neexistuje, vždy to je nejaký kompromis. Každý sa musí 

niečoho (gong) vzdať a niečo získať, ten o 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Záhradník,  

máte slovo. 

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážené dámy a páni,  

chcel by som tiež uviesť niektoré veci, ktoré tu 

odzneli. 

My, pokiaľ sme boli ako nezaradení poslanci, sme boli 

pozvaní na rokovania k pánovi primátorovi, to vnímam ako 

ústretový krok z jeho strany.  

Potom keď sme, teda,  založili asi pred piatimi dňami 

poslanecký klub ako najmenší a asi aj teda najmladší, tak 

rokovania už prebiehali. Našim cieľom nebola bitka 

o pozície, v žiadnom prípade sme, teda, to nevnímali tak, 

že teraz je cieľom nejakým spôsobom zásadne zmeniť ten 

systém, ktorý bol. Brali sme to ako určitý systém pomerného 

zastúpenia, určitý kompromis, určitú mieru, ako by som 

povedal, pomerného princípu.  
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Z môjho pohľadu tie rokovania boli ústretové. Potom 

ako sme vznikli ako klub, tak ostatné poslanecké kluby 

nejakým spôsobom zohľadnili túto skutočnosť ústretovo 

smerom k nášmu (gong) klubu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Dolinay,  

máte slovo. 

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

Á, ďakujem za slovo. 

Eee, ja si nemyslím, že. Teda, myslím si, že práve 

úlohou poslancov je práve byť v tých dozorných radách. 

Práve takto máme možnosť kontrolovať tie podniky. Nie tak, 

ako v minulosti, keď ešte poslanci si nominovali do aj 

predstavenstiev svojich nominantov. To je to, čo práve 

teraz sa snažíme zmeniť. A my práve poslanci v tých 

dozorných radách by sme mali byť.  

Áno. Nejaký kľúč ale treba na tie dozorné rady zvoliť 

a na tie stretnutia sme chodili či už zástupcovia členov 

pol, politických klubov, teda predsedovia, alebo nejaký 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 306 

poverený s predsedom, ale boli tam vždy aj tieto skupinky 

nezávislých. 

Jano,  

o tomto si vedel. Že tam chodili na tieto stretnutia 

aj pani Čahojová, aj pán Záhradník, nikto ich nevyhadzoval. 

Mohli povedať svoje požiadavky kde sa vidia v nejakej 

dozornej rade. Myslelo sa na to, že nejaké miesto, 

samozrejme, tam určite musia mať aj tieto skupinky.  

Takisto aj pán Buocik tam vždy sedel, rokovalo sa 

(gong) s ním  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je faktická.  

Takže, asi sa nedá predĺžiť tým pádom, keď je to 

faktická. 

Ďakujem pekne. 

Pán Brat,  

máte slovo. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ak tomu správne rozumiem, tak pán Buocik nám vyčítal 

aj to, že bol zohľadnený vlastne návrh, ktorý pôvodne sám 

presadzoval, čo sa mi zdá (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

absurdné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hr, pán Hrčka. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Pardon, pán Hrčka.  

Pardon, pán Buocik. 

Pardon.  

Ale dôvod, prečo som sa prihlásil je ten, zdvihol ma 

zo stoličky zhruba v tom istom momente ako kolegu Igora, 

keďže tá rétorika o nejakom ovládnutí, naozaj, chcem 

ubezpečiť, že nezodpovedá reáliám ani nášho klubu, ani 

našim snahám v rámci tohto volebného obdobia.  

Takže, bol by som veľmi rád, aby sme nevychádzali 

z takýchto predpokladov, lebo bude to deformovať celé naše 

vnímanie snáh a politiky novej kultúry, o ktorú sa tu 

snažíme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Buocik. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, dámy a páni,  

no ja chcem vlastne povedať to isté, čo povedal pán 

Brat, že tak na jednej strane je problém, že nie sú tam 

zaradení nezaradení poslanci a na druhej strane je ten istý 

problém, ak tam zaradení sú. 

Aj ja, aj poslanec Pilinský sme takisto riadne 

zvolení poslanci. Ja som v predchádzajúcom volebnom období 

nebol v žiadnej dozornej rade oklem, okrem funkcie 

predstavenstva v Bratislavskej organizácii turistického 

ruchu, tak naozaj neviem, prečo má byť toto predmetom 

nejakej debaty.  

Ale principiálne fakt nerozumiem tomu, že ak tam teda 

tí poslanci zaradení  nie sú, nezaradení, je to problém, ak 

tam zaradení sú, v tej tabulke, tak tiež je to problém.  
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Nerozumiem tomu, a možno budem rád, ak si to s pánom 

Hrčkom normálne že vydebatujeme. Však sa poznáme štyri 

roky, nie je žiaden problém.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľ veľmi pekne. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja tu tie faktické zneužívam troška na to, na 

vylepšovanie tých návrhov. 

Ale musím znova, lebo, lebo mali sme tu diskusiu, čo 

sa vlastne chcelo povedať tým návrhom pána Vagača spolu so 

pani poslankyňou Svoreňovou.  

A tak vás chcem pán primátor požiadať, že aby ste si 

zobrali autoremedúrou to, čo teraz poviem, aby, aby to bolo 

v poriadku.  

Čiže, v tom bode eee i jedna, ako je schvaľuje v tej 

bétebéčke (BTB), tak prvý, prvý riadok bude, že od 
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schvaľuje odvolanie zástupkyne hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy z predstavenstva organizácie, 

dvojbodka, Soňa Svoreňová,  

a potom bude ten návrh, čo tam dopĺňal pán Vagač 

v tom i dva na konci, že poveruje primátora a na podanie 

návrhu hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy na 

vymenovanie členov predstavenstva, dvojbodka, Monika 

Debnárová, Peter Hochschorner a Soňa Svoreňová.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Autoremu remedúrou si to prijmem. 

Poďme ďalej, pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Predpokladám, pán Buocik, že pán Štrba 

v predstavenstve dopravného podniku dneska nie je váš 

človek, hej?  

Čiže, možno ste neboli v dozornej rade, ale asi ste 

svojho nominanta mali, to je po po prvé. 
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Vy ste boli elitným aj za predchádzajúceho primátora, 

preto ma trošku prekvapuje, že ste aj za súčasného. Ale 

asi, proste, patríte k takým maznáčikom, ktorí si to dokážu 

vybaviť.  

Dobre. 

Čo sa týka návrhov, ja by som len chcel povedať 

pánovi Bratovi, že, eee, môj návrh bol úplne iný a teraz, 

ako, ja viem, že sa to zle počúva, ale fakt je ten, že 

proste, momentálne primátor so svojimi nomináciami a Klub 

Vallo so svojimi nomináciami môže riadiť podniky v dočasnej 

veci.  

Ja to nekritizujem, ja to konštatujem. A to, že to je 

fakt, ja chápem, že sa vám to nemusí páčiť, je to fakt. Ja 

sa len pýtam, že či by ste toto súhlasili, keby tam sedel 

Mrva a boli tam takýmto spôsobom, niekto iní. To bola 

jediná otázka. 

A k tomu, pán Vagač, že to je spravodlivo podľa 

výpočtov, ja vám veľmi rád ukážem matematický výpočet, že 

to nesedí. 

Proste, nie je to pravda, čo ste povedali. Ja vám 

ukážem jednoduchý matematický prepočet, že neni to 

rozdelené. Kludne, poďme si to vypýtať a uvidíte, (gong) že 

to nie je pra 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem, za vaše príspevky a odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Pán primátor, tak predsa len ešte ak, ak mohli by ste 

otvoriť diskusiu, lebo potrebujeme spraviť ešte jednu zmenu 

vzhľadom na to, čo som sa dozvedel najnovšie o bétebéčke 

(BTB), teda netušil som, neni to tu ani v materiáli.  

To, čo som čítal v tom i jedna, to ten prvý riadok, 

kde sa odvoláva pani Svoreňová, tak tam by to malo znieť, 

že schvaľuje odvolanie zástupcov hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy z predstavenstva organizácie, a teraz 

tam bude dvojbodka, Soňa Svoreňová, Ján Buocik a Alexander 

Smik. 

Tak, ak si toto môžte zobrať autoremedúrou, prosím 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, beriem si to autoremedúrou. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, ďakujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

No, nebudem to celé čítať, máte to pred sebou, budem 

čítať len tam, kde došlo k zmenám tým, že sa zobrali 

autoremedúrou.  

Jednak sa budú opravovať tri mená, to sa spraví 

technickými opravami. Je to možné v zmysle rokovacieho 

poriadku, môže to robiť návrhová komisia.  

Čiže, tam sa budú opravovať tie tri mená, ten pán 

Rastislav Antala tam bude správne uvedený, bude tam 

jedenkrát aj Radovan Jenčík uvedený a ešte tam bude eee 

v béveeske (BVS) bude Boris Masloviec.  

Čiže, tieto tri mená sa opravia.  
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Takisto sa to tam zjednotí, lebo raz sú tie mená 

uvádzané s titulmi, raz sú bez titulov, takže to budú tiež 

také technické opravy. To sa, to sa spraví.  

No a teraz, z tých ďalších autoremedúr, čo, čo si pán 

primát zobral za svoje, čiže v tom bode i jedna bude ten 

prvý riadok pri bétebéčke znieť, Schvaľuje odvolanie 

zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 

z predstavenstva organizácie, dvojbodka, Soňa Svoreňová, 

Ján Buocik, Alexander Smik. 

V i dva na záver, ako je poveruje primátora, tak tam 

bude doplnené a na podanie návrhu hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy na vymenovanie členov predstavenstva, 

dvojbodka, Monika Debnárová, Peter Hochschorner a Soňa 

Svoreňová. 

A v káčku (K) pri Infraservisis (Infrasevices) buď sa 

vypúšťajú slová hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy.  

Čiže, tam bude káčko (K) schvaľuje podanie návrhu 

materskej spoločnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 

a tak, a tak ďalej.  

A to vlastne boli všetky veci, ktoré sa zobrali 

autoremedúrou a môžeme teraz pristúpiť k hlasovaniu 

o návrhu uznesenia ako o celku.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dávam hlasovať o tomto uznesení ako o celku.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní je tridsaťosem poslancov. 

Za bolo tridsaťsedem, proti bol jeden, zdržalo sa 

nula a nehlasovalo sa nula poslancov. 

 

Vážené pani poslankyne, vážení poslanci,  

ďakujem pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Personálne zmeny v štatutárnych a kontrolných orgánoch 
strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou 

hlavného mesta SR Bratislavy 
 Prítomní: 38 Áno 37 Nie: 1 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 
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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   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   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  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka NIE J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie personálnych zmien v štatutárnych 

a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností 

s ajetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy 
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Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A1. schvaľuje 

V obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

a.s., so sídlom Prešovská 48, Bratislava, IČO 35850370: 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy 

z predstavenstva obchodnej spoločnosti: 

Ing. Radoslav Daniš, 

Peter Hallon, 

Mgr. Andrej Mede, 

Mgr. Rastislav Gajarský. 

PaedDr. Milan Trstenský, 

Ing. Zsolt Lukáč; 

vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v 

predstavenstve obchodnej spoločnosti: 

Boris Masloviec – predseda, 

Ing. Vladimír Kollár, 

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LLM, 
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JUDr. Henrich Haščák; 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej 

rady obchodnej spoločnosti: 

Radovan Jenčík, 

Ing. Martin Borguľa, 

Richard Dírer, 

Marian Greksa, 

Ing. Juraj Káčer, 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, 

Ing. Jarmila Tvrdá; 

vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v 

dozornej rade obchodnej spoločnosti: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc – predseda, 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 

Ing. Roman Lamoš – podpredseda, 

Ing. Jozef Krúpa, 

Mgr. Ing. Peter Cmorej 
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Ing. Jakub Mrva, 

Mgr. Ing. Michal Radosa. 

 

A2. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

na valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s. predložiť návrh na odvolanie a voľbu 

zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy za členov 

štatutárnych a kontrolných orgánov tejto 

spoločnosti uvedených pod časťou A1 tohto uznesenia. 

 

B1. schvaľuje 

V obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, Bratislava, IČO 

00492736: 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z 

predstavenstva obchodnej spoločnosti: 

Ing. Milan Urban, 

JUDr. Alexander Sako, 

Ing. Jaroslav Štrba, 
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Ing. Pavol Kubala, PhD.; 

vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v 

predstavenstve obchodnej spoločnosti: 

Ing. Michal Dekánek - predseda, 

Ing. Andrej Zigmund, 

Ing. Rastislav Fleško; 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej 

rady obchodnej spoločnosti: 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, 

Mgr. Rastislav Žitný, 

JUDr. Richard Mikulec, 

Ing. Katarína Augustinič, 

Mgr. Peter Cabrnoch, 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák; 

vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v 

dozornej rade obchodnej spoločnosti: 

PhDr. Ľuboš Krajčír – predseda, 
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Mgr. Ján Boucik, 

Ing. Monika Debnárová, 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, 

Mgr. Rastislav Tešovič, 

Mgr. Vladimír Dolinay – podpredseda, 

PhDr. Alžbeta Ožvaldová. 

 

B2. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava, a.s., pri výkone pôsobnosti valného 

zhromaždenia a vykonať schválené zmeny pod časťou B1 tohto 

uznesenia. 

 

C1. schvaľuje 

V obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., 

so sídlom Ivanská cesta 22, Bratislava, IČO 00681300: 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy 

z predstavenstva obchodnej spoločnosti: 

RNDr. Branislav Cimerman, 

Mgr. Martina Czigányiková, 
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Ing. Tomáš Mikuš; 

vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v 

predstavenstve obchodnej spoločnosti: 

Ing. Anna Vargová – predseda, 

JUDr. Andrej Bednárik, 

Ing. Rastislav Antala, MBA; 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej 

rady obchodnej spoločnosti: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

PaeDr. Oliver Kríž, 

Ing. Iveta Hanulíková, 

Ing. Radoslav Kasander, 

Mgr. Peter Pilinský, 

Ing. Milan Černý; 

vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v 

dozornej rade obchodnej spoločnosti: 

JUDr. Milan Vetrák, PhD. – predseda, 

Ing. Katarína Augustinič, 
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Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, 

JUDr. Branislav Záhradník, PhDr., 

Mgr. Gábor Grendel, 

JUDr. Tomáš Korček – podpredseda, 

Mgr. Ján Mazúr, PhD.. 

 

C2. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Odvoz a 

likvidácia odpadu a.s., pri výkone pôsobnosti valného 

zhromaždenia a vykonať schválené zmeny pod časťou C1 tohto 

uznesenia. 

 

D1. schvaľuje 

V obchodnej spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom Viedenská 

cesta 3 – 7, Bratislava, IČO 00211087: 

odvolanie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej 

rady obchodnej spoločnosti: 

Marta Černá; 
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vymenovanie za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v 

dozornej rade obchodnej spoločnosti: 

Ján Karman. 

 

D2. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

na valnom zhromaždení spoločnosti Incheba, a.s., predložiť 

návrh na odvolanie a voľbu zástupcu hlavného mesta SR 

Bratislavy za člena dozornej rady tejto spoločnosti uvedený 

pod časťou D1 tohto uznesenia. 

 

E1. schvaľuje 

V obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská 

ulica 135, Bratislava, IČO 35847689: 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej 

rady obchodnej spoločnosti: 

Ing. Peter Hanulík, 

Ing. Juraj Káčer, 

Ing. Ignác Kolek; 
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vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v 

dozornej rade obchodnej spoločnosti: 

Matej Vagač, 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

Peter Hochschorner. 

 

E2. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

prijať rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti KSP, 

s.r.o., a vykonať schválené zmeny uvedené pod časťou E1 

tohto uznesenia. 

 

F1. schvaľuje 

V obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so 

sídlom Príkopova 6, Bratislava, IČO 35853891: 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej 

rady obchodnej spoločnosti: 

Mgr. Rastislav Žitný, 

Peter Hochschorner; 
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vymenovanie za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v 

dozornej rade obchodnej spoločnosti: 

Juraj Petrovič. 

 

F2. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

na valnom zhromaždení spoločnosti Národné tenisové centrum, 

a.s., predložiť návrh na odvolanie a voľbu zástupcov 

hlavného mesta SR Bratislavy za členov dozornej rady tejto 

spoločnosti uvedený pod časťou F1 tohto uznesenia. 

 

G1. schvaľuje 

V obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom 

Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 35732881: 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z 

predstavenstva obchodnej spoločnosti: 

Ing. Vladimír Michálek, 

RNDr. Želmíra Greifová, 

Ing. Juraj Šterbatý, 

Ing. Ildikó Virágová; 
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vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v 

predstavenstve obchodnej spoločnosti: 

Ing. arch. Drahan Petrovič – predseda, 

Mgr. Albín Mráz, 

Ing. Peter Guttman; 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej 

rady obchodnej spoločnosti: 

Mgr. Martin Katriak, 

Ing. Slavomír Drozd, 

Ing. Gabriel Baláž, 

Ing. Miroslav Bialko, 

Izabella Jégh; 

vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v 

dozornej rade obchodnej spoločnosti: 

Mgr. Rastislav Tešovič, 

Mgr. Peter Pilinský, 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, 

PhDr. Jana Polačiková. 
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G2.poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

na valnom zhromaždení spoločnosti METRO Bratislava a.s., 

predložiť návrh na odvolanie a voľbu zástupcov hlavného 

mesta SR Bratislavy za členov štatutárnych a kontrolných 

orgánov tejto spoločnosti uvedený pod časťou G1 tohto 

uznesenia. 

 
H1. schvaľuje 

V obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, 

a.s., so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO 

35949473: 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej 

rady obchodnej spoločnosti: 

Ing. Pavol Bulla, 

Ing. Soňa Svoreňová; 

vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v 

dozornej rade obchodnej spoločnosti: 

PhDr. Jana Polačiková, 

Ing. Peter Lenč. 
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H2. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

na valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská integrovaná 

doprava, a.s., predložiť návrh na odvolanie a voľbu 

zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy za členov 

štatutárnych a kontrolných orgánov tejto spoločnosti 

uvedený pod časťou H1 tohto uznesenia. 

 

I1. schvaľuje 

V organizácii Bratislavská organizácia cestovného ruchu – 

Bratislava Tourist Board, so sídlom Primaciálne nám. 1, 

Bratislava, IČO 42259088: 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z 

predstavenstva organizácie: 

Ing. Soňa Svoreňová, 

Mgr. Ján Boucik, 

Alexander Smik; 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej 

rady organizácie: 

Ing. Slavomír Drozd, 
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MUDr. Iveta Plšeková; 

 

vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v 

dozornej rade organizácie: 

Mgr. Michal Brat, PhD., 

Dana Čahojová. 

 

I2. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

na valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu predložiť návrh na odvolanie a voľbu 

zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy za členov 

štatutárnych a kontrolných orgánov tejto 

organizácie uvedený pod časťou I1 tohto uznesenia a podať 

návrh hlavného mesta SR Bratislavy na vymenovanie členov 

predstavenstva: 

Monika Debnárová, 

Peter Hochschorner, 

Ing. Soňa Svoreňová. 

J1. schvaľuje 
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V záujmovom združení právnických osôb Združenie správy 

námestia, so sídlom Pribinova 10, Bratislava, IČO 45737215: 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v správnej 

rade Združenia správy námestia: 

PhDr. Petra Greksová, 

Mgr. Martin Katriak; 

vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v 

správnej rade Združenia správy námestia: 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, 

Mgr. Rastislav Kunst. 

 

J2. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predložiť valnému zhromaždeniu Združenia správy námestia 

návrh na odvolanie a voľbu zástupcov hlavného mesta SR 

Bratislavy za členov správnej rady združenia uvedený pod 

časťou J1 tohto uznesenia. 

 
K. schvaľuje 

V obchodnej spoločnosti Infra Services, a.s., so sídlom 

Hraničná 10, 821 05 Bratislava, IČO 43898190: 
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podanie návrhu materskej spoločnosti Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s., na odvolanie súčasných 

členov dozornej rady spoločnosti Infra Services, a.s., a 

zároveň podanie návrhu na vymenovanie za zástupcov 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., v dozornej 

rade obchodnej spoločnosti Infra Services, a.s.: 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, 

Ing. Matej Vagač, 

Radovan Jenčík. 

 

L. schvaľuje 

V obchodnej spoločnosti BIONERGY, a.s. so sídlom Prešovská 

48, 826 09 Bratislava, IČO 45322317: 

podanie návrhu materskej spoločnosti Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s., na odvolanie súčasných 

členov dozornej rady spoločnosti BIONERGY, a.s., a zároveň 

podanie návrhu na vymenovanie za zástupcov Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s., v dozornej rade obchodnej 

spoločnosti BIONERGY, a.s.: 

Mgr. Rastislav Kunst, 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
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Ing. Peter Strapák. 

 

M. schvaľuje 

V obchodnej spoločnosti RECAR Bratislava a.s., so sídlom 

Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO 45287678: 

podanie návrhu materskej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, a.s. na odvolanie súčasných členov dozornej 

rady spoločnosti RECAR Bratislava a.s., a zároveň podanie 

návrhu na vymenovanie za zástupcov Dopravného podniku 

Bratislava, akciiová spoločnosť, v dozornej rade obchodnej 

spoločnosti RECAR Bratislava a.s.: 

Mgr. art. Adam Berka, 

Ing. Roman Lamoš, 

Ing. Soňa Svoreňová. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 6B NÁVRH NA ZMENU STANOV OBCHODNÝCH 
SPOLOČNOSTÍ DOPRAVNÝ PODNIK 
BRATISLAVA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ, 
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU A.S., A 
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BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, 
A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod šesť Bé (B) Návrh na zmenu stanov 

obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu akciová spoločnosť 

a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. es. (a.s.) 

Odovzdávam slovu, slovo spracovávateľovi materiálu.  

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Ďakujem za slovo.  

Takže, v Dopravnom podniku Bratislava je hlavné mesto 

jediným akcionárom spoločnosti, zároveň teda vykonáva 

pôsobnosť valného zhromaždenia.  

Taktiež je to aj v spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu.  

A v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti má hlavné 

mesto postavenie majoritného akcionára spoločnosti. 

Vzhľadom na toto uvedené postavenie hlavného mesta 

v týchto obchodných spoločnostiach za účelom zvýšenia 

dozoru nad dosahovaním verejnoprospešných cieľov týchto 
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spoločností, ako aj za účelom získania prehľadu hlavného 

mesta nad ich činnosťou, hlavné mesto navrhuje o zmenu 

stanov v týchto obchodných spoločnostiach v znení tak, ako 

je to vlastne vyznačené v prílohe k tomuto materiálu.  

Zámerom hlavného mesta je zabezpečiť lepšiu 

informovanosť mesta, ako aj jeho aktívnejšiu úlohu pri 

monitorovaní vlastne činností jednotlivých spoločností.  

V podstate vlastne v zmysle všeobecne záväzného 

nariadenia sa vyžaduje vlastne na zmenu stanov 

predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom. 

Následne vlastne patrí rozhodovanie o zmene stanov do 

pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tejto téme. 

Slovo má pán starosta Kuruc. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Ja by som si dovolil navrhnúť dve zmeny. 

A to prvá, v minulosti boli vvv týchto stanovách 

uvedené, že štatút predstavenstiev v obchodných 

spoločnostiach schvaľovala dozorná rada a následne valné 

zhromaždenie. A ja by som teraz, je to tam navrhnuté, že 

len valné zhromaždenie, tak by som si dovolil navrhnúť takú 

menšiu zmenu, ktorá znie:  

Štatút predstavenstiev v obchodných spoločnostiach 

dopravný podnik, Odvoz a likvidácia odpadu a Bratislavská 

vodárenská spoločnosť a v ostatných obchodných 

spoločnostiach, v ktorých je hlavné mesto Slovenskej 

republiky  Bratislavy jediným alebo majoritným akcionárom, 

bude na návrh primátora schvaľovať mestské zastupiteľstvo. 

Primátor predloží návrh štatútu predstavenstiev na 

zasadnutie mestského zastupiteľstva v termíne 28. marca 

2019. 

Je to v podstate po dohode.  

A druhá, druhý návrh. 

Že spoločnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 

bude v prípade zriadenia výboru zástupcov akcionárov hlavné 

mesto Slovenskej republiky  Bratislava zastuputovať fyzická 

osoba, ktorú na návrh primátora schváli mestské 

zastupiteľstvo. 
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Keby som ťa mohol poprosiť, ak o tom nebudeme 

hlasovať, keby si si autoremedúrou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

O osvojujem si to autoremedúrou.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Chren,  

máte slovo. Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Aj je po našej diskusii. Keď som si čítal tento 

materiál, chápem, že hlavným cieľom týchto zmien stanov je 

ako keby zaviesť nový systém a kvalitu akcionárskeho 

riadenia podnikov s majetkovou účasťou mesta. A to je 

niečo, čo je naozaj veľmi potrebné. Pretože veľmi často sa 

tieto mestské spoločnosti správali ako keby také odtrhnuté 

vagóny. Že veď schválili sme si politickí nominácie do 
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vedenia týchto spoločností a prečo by sme sa teraz mali 

nejakým spôsobom zodpovedať magistrátu. Sú tam tí ľudia, 

ktorí tam sú a tí si prijímajú svoje rozhodnutia.  

Čiže, určite je lepš, nevy nevyhnutné zaviesť lepší 

kontroling, lepší vzťah sledovania toho, čo sa v týchto 

spoločnostiach deje.  

V tejto súvislosti by som chcel len upozorniť na 

jednu vec.  

Približne pred dvoma rokmi som spracoval, venoval som 

tomu asi trištvrte roka intenzívnej práce a mestské 

zastupiteľstvo to schválilo, máme aj platné uznesenie, 

materiál, ktorý sa práve volá Systém akcionárskeho riadenia 

spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej 

republiky, ktorý stanovuje ako keby strategické ciele 

a objednávku čo mesto od svojich firiem chce. Stanovuje kej 

pí ajs (KPI), čiže merateľné indikátory kvality riadenia 

týchto podnikov, ktoré by sme mali sledovať a stanovuje aj 

pravidlo, že hodnotenie manažérov týchto podnikov by malo 

byť naviazané na plnenie týchto kej pí ajs (KPI).  

Ja som si dal pomerne dosť roboty so spracovaním toho 

materiálu, pomerne dosť času som strávil v tých 

spoločnostiach, mestské zastupiteľstvo to schválilo a tým 

to zhaslo.  
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Predchádzajúce vedenie mesta to zobralo na vedomie 

a nič sa s týmto nedialo. Kej pí aj (KPI) sa nezačali 

sledovať a tá kvalita toho riadenia zanikla.  

Čiže, chcel by som len poprosiť, keď sa vydávame 

teraz tým správnym smerom, či by bolo možné aj u vás 

v kancelárii oprášiť tento materiál, pozrieť sa naň, kludne 

si na to sadnime, oprášme to, snažili sme sa naozaj urobiť 

najlepšie, čo sa dá aj  s tými kej pí ajs (KPI) a začať sa 

venovať aj tomuto.  

Naozaj, kvalitatívne merať ako dobre tieto 

spoločnosti plnia svoje úlohy, nie len ako hospodária, ale 

aj ako kvalitne vykonávajú svoju činnosť.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Záhradník,  

máte slovo. 

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni,  
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akci stanovy akciovej spoločnosti sú takým veľmi 

dôležitým dokumentom, podľa ktorého vlastne tá spoločnosť 

sa musí, musí riadiť.  

Táto zmena, ktorú nám navrhujete, je zmena, ktorá 

smeruje k prehĺbeniu kontroly hlavného mesta ako akcionára 

nad činnosťou týchto spoločností. Je to iste cieľ správny.  

Samozrejme, bude treba zvážiť, či tieto stanovy 

v takejto miere zostanú v platnosti aj po tom, keď 

z transparentných výberových konaní, ktoré sme schválili, 

vzídu nové menežmenty (manažmenty). Lebo sa trochu obávam, 

že ten prenos tých rozhodovacích kompetencií z tých 

predstavenstiev na hlavného akcionára, môže spôsobiť 

v niektorých spoločnostiach aj určité, možno, časové 

a organizačné problémy, lebo bude treba v týchto 

spoločnostiach prijímať tie rozhodnutia pomerne rýchlo.  

A tým, že sa vlastne vytvárajú ten inštitút 

významných obchodných operácií, ktoré podliehajú schváleniu 

akcionárovi, alebo hlavnému mestu, tak aj hlavné mesto bude 

musieť mať príslušné odborné kapacity na riadenie týchto 

majetkových účastí v podnikoch a na reagovanie na všetky 

tie požiadavky, ktoré budú prichádzať z týchto podnikov 

tak, aby sa ich fungovanie neohrozilo. 

Tak, chcel som sa spýtať, respektíve dať do 

pozornosti tento fakt, že či teda počítate, že tie stanovy, 
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ktoré pomerne berú kompetencie predstavenstvám, zostanú 

v tejto podobe aj potom keď budú schválené nové menežmenty 

(manažmenty), ktoré, ktoré vzídu z transparentných 

výberových konaní. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Košťál, riaditeľ magistrátu, má slovo. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem za túto poznámku, lebo my počítame presne 

s tým, že to posilnenie toho výkonu majetkových práv by 

malo byť dlhodobé a my na magistráte plánujeme vytvorenie 

oddelenia práve, ktoré sa bude venovať výkonu majetkových 

práv.  

To znamená, že to budú ľudia, ktorí budú robiť iba, 

iba kontrolu ako keby mestských firiem, sledovať tie 

výkonnostné indikátory, výsledkové a budú sledovať, vlastne 

monitorovať akým spôsobom sa ekonomicky darí týmto 

spoločnostiam.  

Presne, aby sme mali tie informácie, aby sme ich 

vedeli potom používať. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Šinály,  

nech sa páči. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Pán poslanec Záhradník,  

to čo hovoríš, je veľmi, veľmi dobrá pripomienka. 

A ja si dovolím teda historicky urobiť krátky exkurz 

od čias fungovania starostlivosti o akciové spoločnosti 

a eseročky mesta v období pána Ďurkovského cez Ftáčnika 

a Nesrovnala, bohužiaľ, táto záležitosť išla dole. Preto 

rád počujem pána riaditeľa magistrátu, ktorý teda oznamuje, 

že tu bude fungovať seriózne oddelenie, ktoré sa tomuto 

celému bude venovať a ktoré v takom prípade aj mne bude 

môcť byť nápomocným pri tých kontrolách, ktorými ma, vážené 

panie poslankyne a páni poslanci, poverujete. Napríklad, 

pri predkladanom pláne kontrolnej činnosti, ktorý bude za 

chvíľu preverovaný preto, lebo v posledných rokoch som už 
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na magistráte nemal s kým komunikovať na tému fungovania 

akciových spoločností a eseročiek (s.r.o.). 

Takže dúfam, že teda čoskoro budeme mať vybudované 

také oddelenie, ktoré potom zabezpečí všetky tie (gong) 

veci, ktoré sú uvedené  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán Záhradník, máte slovo. 

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem pekne. 

Pre mňa tiež bolo zaujímavým zistením, keďže som 

v tomto zastupiteľstve osem rokov nesedel, že mesto už nemá 

útvar riadenia kapitálových účastí, lebo v minulosti to 

malo. 

Je to veľmi dôležité. Nebudem to teraz rozoberať 

prečo je to tak.  

A nejde len o informácie, ďakujem pánovi riaditeľovi 

magistrátu za tú odpoveď, ale nejde len o získavanie 

informácií z tých podnikov, ak my prenesieme schvaľovanie 

významných obchodných operácií, ktoré kvantifikujeme 

v stanovách akciovej spoločnosti v určitých parametroch na 

rozhodnutie akcionára, bude treba aj toto oddelenie bolo 
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schopné prijímať rozhodnutia a schvaľovať tieto obchodné 

operácie, aby sa proste chod týchto podnikov nezastavil. 

Lebo ani dopravný podnik, ani OLO ani vodárenská, 

v podstate, potrebujú fungovať každý deň a potrebujú tie 

rozhodnutia prijímať operatívne.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Kolková,  

nech sa páči, váš príspevok. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja chcem opäť len uviesť príklad z praxe, možno ho 

využijú eee tí ľudia, ktorí budú spravovať podľa nových 

stanov firmu, konkrétne chcem hovoriť o OLO. 

Tie, tá, tá správa, akým, akou, akou, akým spôsobom 

bola táto firma spravovaná v minulom období, nás doviedla 

do situácie, kedy na jednej strane o tom by asi lepšie 

vedel hovoriť pán Šinály, ktorý tam robil kontroly, na 

jednej strane dostávame my ako obce desať percent 
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z vybratých poplatkov za komunálny odpad, ktoré sme zároveň 

povinní použiť ako vo firme OLO na na riešenie teda odpadu, 

ktorý vzniká v našich mestských častiach. 

Na druhej strane máme zákon, ktorý nám ukladá 

povinnosť robiť obchodné verejné súťaže a hľadať 

najvýhodnejšie podmienky a mnohí sme sa tak dostali do 

situácie, mnohé mestské časti, že jednoducho, iné externé 

firmy dodávajú tieto služby pri likvidácii rôzneho druhu 

odpadu za lepších podmienok ako OLO.  

Pre mňa je to obrovský paradox, že mesto má vlastne 

firmu a pre mňa osobne by bolo ideálne, aby táto firma 

zabezpečovala likvidáciu odpadu na celom území mesta, lebo 

je na to zriadená, ale dnes je to tak, že my vysúťažíme 

lepšie podmienky na tú likvidáciu odpadu často teda 

externých firiem.  

Takže, chcela by som, aby sa aj na toto pri správe 

týchto podnikov v budúcnosti myslelo. 

A takých podobných prípadov je určite aj pri dépéembé 

(DPMB) a a ďalších mestských spoločnostiach. 

Rada by som bola, mala možnosť akoby pripomienkovať, 

keď budú vznikať takéto materiály, ktoré, ktoré sa budú 

venovať činnosti týchto mestských podnikov, keďže vlastne 

majú slúžiť aj nám, mestským častiam.  
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A napríklad, to som teda prvýkrát čítala tento 

materiál až tu na stole. Tak poprosím do budúcna, keby sme 

mali priestor, aby sme za mestské časti vedeli svoje 

skúsenosti povedať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani starostka. 

Slovo má, faktickú má pán Tešovič.  

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

Ďakujem za slovo. 

Vážené dámy, vážení páni,  

ja len vítam, že, že magistrát, respektíve akcionár 

bude, bude mať väčšiu kontrolu nad činnosťou týchto 

spoločností, pretože tá situácia nefungovala tak, že, že 

teraz tá dobrá spoločnosť sa snaží a ten magistrát ako 

nestíha s ňou komunikovať. Ono to bolo v minulosti skôr 

naopak.  

Ja som sa dostal (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

k materiálom kde bol úplne neúnosný sta stav v tom, že, že 

my sa dokonca súdime, my sa normálne súdime s vlastnými 

spoločnosťami. A toto naozaj musí skončiť, prestať.  
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A myslím si, že eee magistrát vytvorí dostatočnú 

kapacitu na to, aby, aby tie veci boli na dennej báze. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pe pekne. 

Pán starosta Chren,  

máte slovo. 

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

Nemal by som reagovať na pána Tešoviča, ale keďže 

Ružinov prehral tri milióny v spore s béveeskou (BVS), tak 

si neodpustím tú poznámku.  

Ale pani Kolkovej som chcel len zareagovať 

a vysvetliť.  

Viete, OLO zdneškodňuje, znehodnocuje odpad 

energetickým zhodnocovaním spaľovaním v spaľovni. Tam sú 

náklady osemdesiat eur na tonu. Vy si môžte objednať inú 

firmu, ktorá ten odpad zoberie a zakope ho do zeme na 

skládku a budete platiť štyridsať eur za tonu a bude to 

lacnejšie, lebo to je proste lacnejšie, než to ekologické 

zhodnocovanie spaľovaním, ktoré prvý by som mal frflať, 

keďže spaľovňa je v Ružinove, ale keď vyleziete vole na 
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komín a nadýchnete sa z neho, tak je tam čistejší vzduch, 

než keď sa postavíte na Šancovú ulicu. Pretože, to je tak 

ekologické a také filtre tam sú, že oni proste 

neznečisťujú.  

Ale proste, nemôže OLO vám dávať lacnejšie služby, 

ktoré reálne majú náklady osemdesiat eur za tonu a nemôžte 

to porovnávať s niekým, kto to proste zahrabáva do zeme, čo 

je neekologické. Musíte sa rozhodnúť, či chcete byť zelení, 

alebo nechcete byť zelení.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Pilinský,  

máte slovo. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja v podstate to isté, čo povedal kolega Chren. 

Je to vecou verejného obstarávania. Ja, ja myslím, že 

ako mestské časti a ako samosprávy, ktoré pôsobíme na na 

území hlavného mesta, my máme povinnosť nadrozmerný odpad, 

o ktorom je asi teda hlavne reč, o ktorom hovorila pa pani 
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starostka, spaľovať, teda z zhodnocovať a likvidovať 

predovšetkým v spaľovni.  

Takže, je to o veci popostavenia tej verejnej 

obchodnej súťaže a potom aj samozrejme, aj kontrolingu. Aby 

tie firmy, ktoré vyhrajú v jednotlivých mestských častiach, 

aby skutočne napĺňali tú popovinnosť, ktorá je vo vézetenku 

(VZN), to znamená, že takýto odpad sa musí zhodnocovať 

spaľovaním.  

Ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Reakcia, pani starostka Kolková.  

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja všetko toto veľmi dobre ovládam. Mňa to rovnako 

trápi, hej? Ja by som to.  
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Pre  mňa je, máme OLO, volá sa to Odvoz a likvidácia 

odpadu, mala by to byť firma, ktorá ten odvoz a likvidáciu 

odpadu v celom meste zabezpečuje.  

Zavolám niekde, mám čiernu skládku? Nech sa páči, 

prídu. Zoberú, zlikvidujú. Upracú, odvezú.  

Ako, ja som žiaľ v tej situácii, kedy ma zákon núti 

hľadať výhodnejšie podmienky.  

A ja koľkorazy viem, že teda, ide to tam, kde by som 

si to určite nepredstavovala, že by som to radšej mala 

ošetrené, kvalifikovane zlikvidované bez nejakého vplyvu 

negatívneho na životné prostredie, ja viem, že kdekto 

podniká v tejto oblasti, lebo je to veľmi dobrý biznis.  

Ja chcem byť zelená. Ale zákon mi to neumožňuje. 

A preto sa prihováram, aby sme tie podmienky nastavili tak, 

aby mesto ako celok zelené bolo a pomohlo aj teda mestským 

častiam, ktoré sú (gong) jeho súčasťou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem za vašu diskusiu a odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Tak budeme schvaľovať doplnený návrh uznesenia. 

Tam bola autoremedúra, na základe návrhu pána 

poslanca Kuruca.  

Čiže, z toho doterajšieho berie na vedomie návrh na 

zmenu stanov a tak ďalej sa stane áčko (A) a potom celé to, 

čo čítal pán Kuruc, to bude v podstate rozdelené do v bode 

Bé (B) do viacerých častí. 

Takže, pán primátor, môžte dať hlasovať o doplnenom 

návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdeväť poslancov. 
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Za bolo tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Toto bola finálna? Pardon. Toto bol celkový návrh, 

hej? Môžeme ísť ďalej. Ja som v tom sa trošku stratil v 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Návrh na zmenu stanov obchodných spoločností DPB,a.s., OLO, 
a.s., BVS, a.s. 

 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  

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   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 
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E. Pätoprstá   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  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu stanov obchodných spoločností Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia 

odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. aby boli návrhy štatútov predstavenstiev obchodných 

spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., 

a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 

a ostatných obchodných spoločností, v ktorých je 

hlavné mesto SR Bratislava jediným alebo majoritným 

akcionárom, na jeho návrh predkladané na schválenie 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, 

T: 28. 03. 2019 

 

2. ak v spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

a.s., bude zriadený Výbor zástupcov akcionárov, aby 

hlavné mesto SR Bratislavu zastupovala fyzická osoba, 

ktorú na návrh primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

schváli Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

B. berie na vedomie 

návrh na zmenu stanov obchodných spoločností Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 

č. 1, 814 52 Bratislava, IČO 00492736, Odvoz a likvidácia 

odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, 

IČO 00681300, a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 

so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370. 
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koniec poznámky) 

 

 

BOD 7 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU ĽADOVÝCH 
PLÔCH A ŠATNÍ NA ZIMNOM ŠTADIÓNE 
ONDREJA NEPELU PRE OBČIANSKE 
ZDRUŽENIA HC SLOVAN BRATISLAVA - 
MLÁDEŽ. KRASOKORČULIARSKY ŠPORTOVÝ 
KLUB SLOVAN BRATISLAVA A JUMPING JOE 
AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: je počuť „poď) 

Áno, áno.  

Kde sme teraz, počkaj, prepáč.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak.  

(poznámka: počuť slová neznámych rečíkov mimo 

mikrofón „sedem“ má ísť bod sedem, hej“) 

Bod číslo sedem. Áno?  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

„Áno, poď, musím ísť.“ 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Kedy?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha. 

Tak pokračujeme bodom číslo sedem Návrh na schválenie 

nájmu ľadových plôch a šatní na Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu pre občianske združenia há cé Slovan (HC SLOVAN) 

Bratislava - mládež. Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan 

Bratislava a Ďžamping jo (Jumping Joe) ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

Takže, poprosím o úvodné slovo predmetného materiálu. 

Prednesie ho spracovateľ. 

Ing. Peter   V o j t k o ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

dobrý deň. 

Ďakujem za slovo. 
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Vážené mestské zastupiteľstvo, občianske združenia, 

ktoré na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ktorý našej orga, 

naša organizácia spravuje a prevádzkuje, požiadali 

o prenájom ľadových plôch, šatní  a takzvanej rozcvičovne 

na účel športovej prípravy detí a mládeže, takisto 

športových súťaží detí a mládeže, jednak v ľadovom hokeji 

a jednak v krasokorčuľovaní.  

Na základe týchto žiadostí sme spracovali materiál, 

ktorý bol predložený na rokovanie predchádzajúceho 

mestského zastupiteľstva. Keďže, bohužiaľ, sa nedostal do 

programu rokovania, respektíve, nebol prerokovaný, 

predkladáme ho opätovne. 

Ďakujem za pozornosť. 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak ďakujem, ďakujem spracov spracovateľovi materiálu 

za slovo á, za úvodné slovo a otváram diskusiu,  

Nech sa páči, pán Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 
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Ďakujem. 

Ja by som poprosil predkladateľku o predkladateľa 

o informáciu, ako stoja dlhy športového klubu?  

Jasne, že toto je mládežnícky oddiel, ale v zásade 

ide o jednu partiu ľudí.  

Pokiaľ vieme, z tlače, tak dlhé, dlhy sú obrovské. 

Potrebujeme garanciu, potrebujeme splátkový kalendár, 

potrebujeme riešenie k platobnej disciplíne do budúcna 

a aby sa neustále chronicky sme sa nepýtali s úzkosťou, že 

koľko nám dlhuje športový klub, kto, pre ktorý sme vlastne 

vynaložili toľko peňazí, že donedávna, myslím, do konca 

minulého roku sa stále celé roky splácali. 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem, pán Budaj. 

Tak poprosím pána Káčera s faktickou. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Ďakujem pekne za slovo. 

Bavili sme sa aj s riaditeľom pánom Vojtkom, že vôbec 

riešenie dlhu Slovanu, a to narastajúce tempo, kde už 

dneska sme cez milión po splatnosti, by malo byť 

samostatným bodom rokovania. Možno čo najskôr.  

Pán Vojtko medzitým už prijal rôzne opatrenia, žaloby 

a všetko možné, ale myslím, že už dnes to nestačí a budeme 

sa musieť rozhodnúť, že ako ďalej.  

Dnes to vnímam, že toto mládežnícke orgán, 

mládežnícke združenie pokiaľ neuhradí dlh, ktorý má, ne 

nebude mať podpísanú zmluvu, a teda, ne nedostane tú 

výhodu, alebo teda nevýhodu. Ale ja to beriem, že dneska my 

schvaľujeme len počet hodín.  

Tým, že oni majú veľký počet hodín, tak to nemôže 

schváliť priamo riaditeľ, že neni to žiadna výnimka 

z cenníka, aspoň tak to ja chápem. Však pán spracovateľ 

povie. Je to len o tom, že tých hodín je veľa. Ak sa 

nemýlim.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Ďalšia faktická, pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pani predsedajúca, dámy a páni, 

v prípade, tiež sa chcem teda venovať tomu Slovanu, 

lebo musím povedať, že to je naozaj úplne absurdné. Ten 

stav je dlhodobý.  

Ja viem o tom, že pán riaditeľ Vojtko tam podal 

príslušné žaloby. Súčasne viem, aj pán riaditeľ nám to 

povedal, že je tam podaný odpor voči platobnému rozkazu.  

Ja naozaj teda musím povedať, že asi iné nepomôže ako 

reálne zneprístupniť ten zimný štadión pre Slovan. A tú 

pohľadávku, ktorá tam je, ju treba zabezpečiť. Na to 

existuje niekoľko právnych inštititútov, ako tú pohľadávku 

zabezpečiť, pretože v takomto prípade sa môže kľudne stať, 

že mesto z toho milióna eur neuvidí vôbec, neuvidí vôbec 

nič.  

Určite pán riaditeľ je, má, alebo teda STARZ je 

právne zastúpený. Ja budem veľmi rád, ak sa obrátite na 

právnych zástupcov eee, eee, asi viete, o čom sa bavíme. 

Alebo  zádržné právo, alebo záložné právo.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nasleduje pán poslanec Vagač. 

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

Ďakujeme. 

Ja by som sa chcel spýtať prečo je to zaradené ako 

prípad hodný osobitého zreteľa? Nerozumiem tomu. Neni to 

tam v dôvodovej správe ani.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Ja po poprosím potom spracovateľa reagovať 

naraz. Áno?  

Ing. Peter   V o j t k o ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

Áno. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 
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I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A teraz faktickou pán Brat. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Pardon.  

Mne sa najskôr ne nešlo prihlásiť, tak som chcel 

zistiť, že čo sa deje, ale už sa mi ide. 

Chcel som povedať len jednu vec, a to síce, že úplne 

súhlasím s tým, že eee problém Slovana Bratislava treba 

riešiť, ale zároveň si myslím, že zo všetkých nástrojov, 

ktoré potenciálne máme v rukách by bolo najhorším možným, 

že začať cez decká a mládežnícke organizácie. Myslím si, že 

takto ďaleko ešte nemusíme zájsť za každú cenu.  

Určite to riešme, ale začnime z iného konca a nie 

práve cez mládež. 

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. 

S faktickou pán poslanec Vetrák. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

No, ja som sa chcel spýtať viacmenej to isté, čo 

Matej Vagač, ale Matej sa asi pýta, že prečo ako obsahovo 

a mne sa tam zase nelúbilo, teda, to formálne, lebo v iných 

materiáloch keď si všimnete, tak to odôvodnenie osobitného 

zreteľa je priamo v uznesení na konci a tuná to musíte 

hľadať v materiáli a otázka je, podľa mňa, lepšie by bolo, 

keby to bolo priamo v uznesení, lebo aj zákon hovorí, že 

ten osobitný zreteľ má byť niekde vyjadrený. A my 

schvaľujeme uznesenie. 

Takže, aj to je otázka na, na spracovateľa, že nech 

z toho materiálu teda, nech zvážia, či si nezoberú 

autoremedúrou, že vycucnú z toho materiálu to odôvodnenie 

toho osobitného zreteľa a dajú ho na záver toho uznesenia. 

Premyslite si to, že. Podľa mňa je to istejšie, keď 

je to v uznesení ako keď je to niekde zatúlané v materiáli. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, tak poprosím reagovať spracovateľa. 
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Ing. Peter   V o j t k o ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

Ďakujem pekne za návrh. 

Samozrejme, si ho osvojujeme, doplňujeme do návrhu 

uznesenia to, čo ste navrhol. 

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón z pléna) 

Áno. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No, do. Ďakujem. 

Vidím, že, že do diskusie nie je prihlásený už žiadny 

diskutujúci.  

Neviem. 

Pán spracovateľ,  

ešte tam boli ďalšie otázky, chcete sa vyjadriť aj 

k tým ostatným?  

Ing. Peter   V o j t k o ,     
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riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

Ja som zaregistroval v podstate len jednu priamu 

otázku, čo sa týka konkrétne tohto materiálu. Prečo ako 

prípad hodný osobitného zreteľa?  

Myslím si, že zo samotného charakteru, alebo účelu 

toho nájmu ten osobitný zreteľ vyplýva. To je športová 

príprava a samozrejme, organizovanie športových súťaží detí 

a mládeže na priestoroch zimného štadióna, ktoré, ktoré si 

myslím, že je účel, ktorý nie len naša organizácia, ale 

myslím si, že aj mesto podporuje. 

Takže, asi tak. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Tak ďakujem veľmi pekne. 

Diskusiu považujem za ukončenú a dávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Nebudem čítať návrh celého uznesenia, len 

pripomeniem, že budeme schvaľovať to uznesenie aj s tým, že 

na záver bude ešte uvedené odôvodnenie toho osobitného 

zreteľa, ktoré sa teraz nachádza v materiáli a nie 

v uznesení.  

Tak, pani viceprimátorka, môžte dať hlasovať o návrhu 

uznesenia ako o celku. 

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. 

Tak prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

No. Hm.  

Ďakujem. 

Tak uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 367 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Návrh na schválenie ľadových plôch a šatní na Zimnom 
štadióne O.Nepelu pre HC Slovan-mládež, Krasokorčuliarsky 

športový klub Slovan a Jumping Joe 
 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  

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   

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 ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 
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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  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
koniec poznámky)  

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenia HC SLOVAN 

Bratislava – mládež, Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan 

Bratislava a Jumping Joe ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

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 a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov nájom ľadových plôch, rozcvičovne a šatňových 

priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v správe 

mestskej príspevkovej organizácie STARZ za účelom športovej 

prípravy, organizovania športových hokejových stretnutí pre 
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deti a mládež v rozsahu podľa objednávok pre nasledovných 

nájomcov: 

Občianske združenia v hokeji, krasokorčuľovaní 

1. nájom ľadovej plochy hala I. a hala II. v pondelok – 

piatok v čase od 06.00 h do 14.00 h – 90,00 Eur/h 

2. nájom ľadovej plochy hala I. v pondelok – piatok v 

čase od 14.00 h do 22.00 h, sobota, nedeľa od 06.00 h 

do 22.00 h – 130,00 Eur/h 

3. nájom ľadovej plochy hala II. v ostatnom čase – 125,00 

Eur/h 

4. športové podujatia hala II. v hokeji (juniorská, 

dorastenecká, žiacka liga, turnaje, campy), 

krasokorčuliarske podujatia deti a dorast do 10 rokov 

v trvaní 1 hodiny – 135,00 Eur/stretnutie 

5. športové podujatia hala II. v hokeji (juniorská, 

dorastenecká, žiacka liga, turnaje, campy), 

krasokorčuliarske podujatia v trvaní 2,5 hodiny – 

390,00 Eur/stretnutie 

6. nájom rozcvičovne – 15,00 Eur/h 

7. nájom šatní s príslušenstvom – 2,20 Eur/mesiac/m². 

ŠPECIFIKÁCIA NÁJOMCOV, DOBY NÁJMU, CENY NÁJMU: 
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1. HC SLOVAN Bratislava – mládež, Odbojárov 3, 831 04 

Bratislava, IČO 30846773, občianske združenie 

zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom 

VVS/1-900/90-21876 

doba nájmu: 01. 02. 2019 - 31. 03. 2019 

predmet nájmu: ľadová plocha v rozsahu 211 hodín 

mesačne 

predpokladaná cena nájmu: za ľadovú plochu – 26 930,00 

Eur mesačne. 

2. Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava, o. 

z., Ružinovská 4, 821 01 Bratislava, IČO 30774454, 

občianske združenie zaregistrované na Ministerstve 

vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-4669 

doba nájmu: 01. 02. 2019 – 31. 03. 2019 

predmet nájmu: ľadová plocha v rozsahu 56 hodín 

mesačne, rozcvičovňa v rozsahu 9 hodín mesačne 

a šatňové priestory vo výmere 69,12 m² v hale II. 

predpokladaná cena nájmu: za ľadovú plochu a 

rozcvičovňu – 7 055,00 Eur mesačne, za šatňové 

priestory – 152,06 Eur mesačne. 

3. Jumping Joe, J. C. Hronského 18, 831 02 Bratislava, 

IČO 42254744, občianske združenie zaregistrované na 

Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-380 18 

doba nájmu: 01. 02. 2019 – 31. 03. 2019 
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predmet nájmu: ľadová plocha v rozsahu 51 hodín 

mesačne a rozcvičovňa v rozsahu 3 hodiny mesačne a 

šatňové priestory vo výmere 125,09 m² v hale I. 

predpokladaná cena nájmu: za ľadovú plochu a 

rozcvičovňu – 6 185,00 Eur mesačne, za šatňové 

priestory – 275,20 Eur mesačne. 

Predpokladaná cena nájmu bez DPH mesačne sa môže meniť 

podľa skutočného počtu prenajatých hodín, ktoré 

závisia od požiadavky nájomcu a možnosti 

prenajímateľa, 

s podmienkami: 

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná 

zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, 

toto uznesenie v tej časti stratí platnosť. 

2. Ak nájomca nemá uhradené všetky záväzky voči Správe 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy z predchádzajúceho 

zmluvného vzťahu, tieto uhradí najneskôr päť 

kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, inak 

toto uznesenie v tej časti stratí platnosť.  

koniec poznámky) 
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BOD 8 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. TRNÁVKA, 
PARE. Č. 22092/5, ING. KAROLOVI 
PAJEROVI 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom.  

Bod číslo osem, Návrh na predaj ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa pozemok v v katastrálnom území trva 

Trnávka, parcelné číslo 22 0 92/5, inžinierovi Karolovi 

Pajerovi. 

Eee, nech sa páči, spracovateľ. 

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

Ďakujem. 
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Čiže, jedná sa o návrh na predaj ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v katastrálnom území Trnávka vo výmere 

stodvadsaťsedem metrov štvorcových. 

Záujmový pozemok je súčasťou ucelenej oplotenej 

nehnuteľnosti užívanej žiadateľom ako záhrada.  

Eee, cena pozemku bola stanovená znaleckým posudkom, 

eee, v sume dvestoštyri eur aj tridsaťpäť centov za meter 

štvorcový, čo v uvedenej výmere znamená 

dvadsaťpäťtisícdeväťstopäťdesiatdva eur aj štyridsaťpäť 

centov. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia materiál prerokovala a odporučila 

schváliť z upravenou sumou dvestopäťdesiat eur za meter 

štvorcový. 

Mestská rada materiál odporúča prerokovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem spracť spracovateľovi materiálu a otváram 

diskusiu. 
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Nech sa páči, pán Tešovič. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pred predmetný návrh bol prerokovaný na komisii 

finančnej stratégie dňa 22. januára tohto roku a teda na 

základe záverov uznesenia z na komisii podávam pozmeňujúci 

návrh, návrh na zmenu navrhnutého uznesenia v texte za za 

kúpnu cenu dvestoštyri celá tridsaťpäť eur na meter 

štvorcových, celkom za kúpnu cenu 

dvadsaťpäťtisícdeväťstopäťdesiatdva celá štyridsaťpäť eur 

žiadam nahradiť textom za kúpnu cenu dvestopäťdesiat eur za 

meter štvorcových, celkom za kúpnu cenu 

tridsaťjedentisícsedemstopäťdesiat eur. 

Čiže, bola tam zhoda na komisii, že túto cenu budeme 

navyšovať. 

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. 
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Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie, takže teraz 

odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čítať návrh uznesenia nebudem. Akurát tu zmenu ešte 

zopakujem. 

Čiže v návrhu uznesenia mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje tam je ten predaj pozemku 

za kúpnu cenu dvestopäťdesiat euro na meter štvorcový a  

celkom za kúpnu cenu tridsaťjednatisícsedemstopäťdesiat 

eur. 

Len pripomínam, že je to, že tu treba mať 

trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov.  

Môžme dať hlasovať, pani viceprimátorka.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak ďakujem. 

Tak prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 7-predaj pozemok k.ú.Trnávka, p.č. 22092/5 Ing. 
Karolovi Pajerovi 

 Prítomní: 34 Áno 34 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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer  

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   
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R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  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  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 

22092/5, Ing. Karolovi Pajerovi 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

Schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. 

Trnávka, a to parc. č. 22092/5 – záhrady vo výmere 127 m², 

LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do 

výlučného vlastníctva Ing. Karola Pajera, bytom Bojnická 
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15, Bratislava, za kúpnu cenu 250,00 Eur/m², celkom za 

kúpnu cenu 31 750,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Náhrada za bezdôvodné užívanie pozemku za obdobie od 

26. 07. 2017 do 31. 01. 2019 v sume 1 348,30 Eur bola 

uhradená žiadateľom a následne náhrady za bezdôvodné 

užívanie pozemku 74,08 Eur/mesiac počnúc mesiacom 

február 2019 do podpisu kúpnej budú uhradené 

žiadateľom až do podpisu kúpnej zmluvy za každý začatý 

mesiac. 

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý bol dlhodobo 

užívaný ako záhrada k priľahlému pozemku, parc. č. 14007/1 

a rodinnému domu, súpis. č. 4405, nachádzajúceho sa na 
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vedľajšom pozemku parc. č. 14007/2. Záujmový pozemok sa 

nachádza v ucelenej oplotenej nehnuteľnosti spolu 

s vlastnými pozemkami žiadateľa nadobudnutými do jeho 

vlastníctva od 26. 07. 2017, je začlenený ako súčasť 

oplotenej nehnuteľnosti a užívaný ako záhrada. Predajom 

pozemku dôjde k sceleniu pozemkov vo vlastníctve žiadateľa 

a vznikne ucelený majetkovoprávne usporiadaný celok 

vo vlastníctve žiadateľa s prístupom k rodinnému domu 

a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. 

Iné formy predaja pozemku uvedené § 9a zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

poukazujúc na situovanie pozemkov vo vlastníctve žiadateľov 

a predávaného pozemku, keď predajom predmetného pozemku 

dôjde k sceleniu pozemkov a vytvoreniu majetkovoprávne 

usporiadaného celku vo vlastníctve žiadateľov, by nebolo 

vhodné aplikovať na tento prípad. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 9 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. PETRŽALKA, PARE. Č. 2, PRE 
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SPOLOČNOSŤ HAMI FOOD S.R.O., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pokračujeme ďalej.  

Bod číslo deväť, Návrh na schválenie prípadného 

prípadu hodného zretel osobitného zreteľa, nájom časti 

pozemku v katastrálnom území Petržalka, parcelné číslo 2, 

pre spoločnosť  HAMI FUT esero (HAMI FOOD s.r.o.), 

so sídlom v Bratislave. 

Nech sa páči, spracovateľ. 

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

Jedná sa o prenájom pozemku v mestskej časti 

Petržalka na mili Mlynarovičovej ulici vo výmere dvanásť 

metrov štvorcových za účelomi umiestnenia a prevádzkovania 

stánku s rýchlym občerstvením. 

Stanoviská dotknutých oddelení sú eee súhlasné 

s podmienkami, ktoré sú zapracované v návrhu nájomnej 

zmluvy. 

Stanovisko starostu je súhlasné s podmienkou 

nahradenia jestvujúceho stánku novým stánkom. 
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Finančná komisia súhlasí s nájmom. 

Eee, mestská rada odporúča materiál schváliť. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Eee, dobre.  

Ďakujem spracovateľovi materiálu. 

Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pán poslanec Palkovič.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som len chcel vyzdvihnúť, síce, na príklade 

takejto zdanlivo malej a drobnej veci, že sa k nej 

vyjadrovala priamo hlavná architektka. 

A páči sa mi to, že je ten prenájom toho, toho 

priestoru, toho pozemku podmienený tým, že sa nejako 

vylepší verejný priestor.  

A je, podľa mňa, skvelé, že sa to robí na základe 

nejakého manuálu. A že sa takýmto spôsobom stánky všeobecne 

môžu riešiť aj do budúcnosti.  
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Takže, to je, podľa mňa, veľmi fajn vec a veľmi sa 

teším na to, keď magistrát vypracuje celkovo manuál 

verejných priestorov a na základe ktorého potom budeme môcť 

postupovať aj v ďalších prípadoch takto. 

Lebo, podľa mňa, takto sa to má robiť. Nemajú sa 

predlžovať nájmy nejakých stánkov, ktoré sú naozaj, naozaj 

nevkusné a proste, nepatria do toho verejného priestoru 

dnes.  

Tak len toľko. 

Vítam to a je to podľa mňa skvelé, že ideme na 

základe manuálu. 

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. 

S faktickou pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja som sa chcel práve podobne spýtať pani architektky 

hlavnej, že teda, je to, je ten stánok nejakým spôsobom 

v súlade s tým materiálom čo ste v minulom volebnom období 

robili ten dizajn manuál tých stánkov, že teda. 

Lebo, zatiaľ keď som chodil okolo neho, to je tam 

neďaleko mojeho domu, tak nejak nevyzeral zrovna v duchu 

toho dizajn manuálu, ale, ale teda, ak. 

Ja som videl tam tie výkresy, tak z toho mi to celkom 

také jednoznačné nebolo. Ale ak je to v duchu toho dizajn 

manuálnu, to si len chcem overiť.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Asi sa treba prihlásiť, pani architektka. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Nemôžem faktickou na faktickú. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha, tak. 
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Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Teraz. Áno. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech sa páči. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakuje, ďakujem veľmi pekne.  

Eee, áno. Za pánom Vetrákom je ten, ten vlastne dva, 

dva roky vypra, dva roky sme vypracovali tento koncept.  

Tu musím povedať ešte navyše, že oni platili nájom 

a stánky toho, v tom stave ako sú neužívali, že sú tam 

dvaja, že sme, proste, naozaj sa už dosť.  

My sme vlastne už rokovali s právnikmi posledný rok 

a tu budem potrebovať aj podporu poslancov, aby sme, aby 

sme tieto veci definitívne razili takou, takou jasnou 

formou, že, že táto podpora tu je. Aby si to oni uvedomili 

a zveľaďovali náš priestor. 

Ďakujem pekne. 
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A ešte sme oslovili aj naše oddelenie zelene. Čiže, 

aj tie zelené úpravy sú vlastne v súlade s našimi, s našimi 

kolegami zo zelene. A myslím, že takto sa to má riešiť.  

A ďakujem za podporu.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem za slovo. 

Chcel by som naozaj oceniť, že to bolo konzultované, 

že ten vizuál bol, bol prebratý aj s pani architektkou. 

Naozaj, toto je cesta. 

Jedna z vecí, ktorá ma naozaj vyrušuje, je ešte ten 

osobitý zreteľ, pretože, naozaj, me hlavné mesto by malo 

mať nad týmito vecami kontrolu. Malo by to dávať istým 

spôsobom do budúcnosti súťažou, aj keď viem, že to nie je 

na hlavu tohto vedenia mesta, ale skôr toho bývalého. 

A, a naozaj, toto sú veci, ktoré by mali ísť 

transparentnou výberovou súťažou. 
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Mne to v zásade môže byť úplne jedno či to bude HAMI 

FUT (HAMI FOOD), alebo iná firma, iný víť, iná víťazná 

ponuka, pokiaľ dodrží eee tú, tú vizualizáciu a pokiaľ to 

bude v súlade s nejakým konceptom, ktoré mesto má. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No chcem sa pani hlavnej architektky spýtať, či to 

znamená, že teda v zmluve je zakotvené, že je to súčasť 

zmluvy, že je, že je povinný vymeniť ten stánok za tento 

dizajn man manuál? Je to garantované, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak to by sa malo dávať, proste, naozaj do všetkých 

ďalších zmlúv. Vyhlasovať súťaže a komu stojí za to, mať 

tam ten stánok, tak nech je to stánok, ktorý tu verte, ten 

verejný priestor ne ne neskynoží a dodrží tieto parametre.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani hlavná architektka,  

máte slovo. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ja len doplním. 

Naozaj, všetko je v zmluve. A to som tiež veľmi rada. 

Len je tam ešte taká položka, že keď nesplní tieto 

požiadavky, tak bude mať pokutu tristo eur. Tak len dávam 

za zváženie, že či to je taká motivačná pokuta.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ne nechceme nikoho zdierať, aby sme rozumeli, ale, 

ale keď už dávame nejakú pokutu, tak, neviem. To, to dávam 

akože na zváženie do budúcnosti.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej. 
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Ak nie sú ďalšie príspevky, odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, neboli žiadne pozmeňujúce návrhy. Návrh 

uznesenia máte pred sebou ako bol distribuovaný.  

Ideme schvaľovať návrh uznesenia, ktorý mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje a tak ako 

to máte uvedené v materiáli. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o návrhu uznesenia ako celku. 

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.) 

Predseda návrhovej komisie 

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

A tri pätiny. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 389 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem pekne. 

Prítomní tridsaťštyri. 

Za bolo tridsaťtri, proti bolo nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ideme ďalej hej?  

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 9-Nájom časti pozemku k.ú. Petržalka, p.č. 2 pre 
spoločnosť HAMI FOOD 

 Prítomní34 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 1 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 ZDRŽAL SA M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
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J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer  

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   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský  

B. Záhradník   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o., so 

sídlom v Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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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 časti pozemku registra „C“ KN, 

k. ú. Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 2 –zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 12 m², pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o., 

so sídlom Gessayova 2616/14 v Bratislave, IČO 50461095, za 

účelom umiestnenia a prevádzkovania nového stánku s rýchlym 

občerstvením na Mlynarovičovej ulici v Bratislave, na dobu 

neurčitú, za nájomné: 

1. 5,00 Eur/m²/rok – od účinnosti zmluvy do konca 

mesiaca, v ktorom bude vydané právoplatné územné 

rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo 

predstavuje pri výmere 12 m² ročne sumu 60,00 Eur, 

2. 30,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné 

rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu 

na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 12 m² 

ročne sumu 360,00 Eur, 

3. 146,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť 

kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo 

predstavuje pri výmere 12 m² ročne sumu 1 752,00 Eur,  
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s podmienkou: 

 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

 

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2, 

k. ú. Petržalka, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o., Gessayova 

2616/14, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 

dôvodu, že predajný stánok s rýchlym občerstvením v danej 

lokalite bude dlhodobo umiestnený a prevádzkovaný 

žiadateľom ako doplnková občianska vybavenosť. Bude 

prínosom pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, dôjde tým k modernizácií okolia za 

účelom skvalitnenia služieb obyvateľstvu. Vzhľadom na 

polohu a účel užívania pozemku je špecifickým riešením 

prenechania majetku mesta do nájmu, a súčasne je 

predloženie nájomnej zmluvy ako preukázanie iného práva k 

pozemku podľa § 139 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
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neskorších predpisov, potrebné k vydaniu príslušného 

povolenia. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 

BOD 10 NÁVRH NA PREDAJ NOVOVYTVORENÉHO 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 
PARE. Č. 4015/23, ZASTAVANÉHO 
STAVBOU VO VLASTNÍCTVE NADOBÚDATEĽA, 
SPOLOČNOSTI RODEX CAR, S.R.O., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo desať, Návrh na predaj novovytvoreného 

pozemku v katastrálnom území Nivy, parcelné číslo 4015/23, 

zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, 

spoločnosti RODEX KAR esero (RODEX CAR, s.r.o.), so sídlom 

v Bratislave. 

Nech sa páči, úvodné slovo k predmetnému materiálu 

prednesie pán spracovateľ Szabo. 
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Máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Jedná sa o desať metrov štvorcových v katastrálnom 

území Nivy.  

Predajom uvedeného pozemku sa majetkovoprávne 

usporiada pozemok pod oplotením a vytvorí usporiadaný celok 

vo vlastníctve žiadateľa. 

Eee, cena na základe znaleckého posudku je v sume 

stoosem eur aj deväťdesiat centov za meter štvorcový. Eee, 

čo pri danej výmere znamená, predstavuje sumu 

tisícosemdesiatdeväť eur. 

A stanoviská dotknutých oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko starostu je súhlasné. 

Finančná komisia materiál prerokovala so súhlasom 

a s odporučením zmeny ceny na dvesto eur za meter 

štvorcový. 

Mestská rada materiál odporúča prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Eee, ak nikto nemá žiadne otázky, alebo najmä do 

diskusie, dávam slovo návrhovej komisii.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prepáčte, čo?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo som na niečo zabudol?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Jaj, nefunguje, hej? Že hlásite sa, nefu. 

Jaj, lebo som nevyslovil, prepáč, ja som blbý. 

Trošku som unavený, ospravedlňujem sa.  

Ďakujem spracovateli materiálu a otváram diskusiu. 

A ja som sa čudoval, že nikto sa nehlási. (poznámka: 

prednášajúci sa zasmial) 

Ospravedlňujem sa. 

Takže, pán Tešovič, máte slovo. 

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

Ako bolo už avizované, tento materiál takisto 

prerokovala komisia finančnej stratégie s návrhom na na 

zvýšenie ceny, to znamená, podávam pozmeňujúci návrh 

k predloženému materiálu. Text uznesenia v znení za kúpnu 

cenu tisícosemdesiatdeväť eur navrhujem nahradiť textom za 

kúpnu cenu dvetisíc eur.  

Ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani hlavná architekta,  

máš slovo. 

Alebo ideme rovno hlas. Eee 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Máš slovo. Pardon. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 397 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem. Ďakujem za slovo. 

Ja chcem len práve aj tých poslancov čo sa, čo sú 

teraz noví, si možno všimli, že pri tomto predaji nie je 

moje za za teda stanovisko. Čo ma mrzí. A ja si myslím, že 

toto by sa do budúcnosti, že toto by sa do budúcnosti malo 

meniť, pretože tuná sa kreuje verejný priestor. 

Máme veľa takýchto priestorov, kde sa oplotenie 

jednoducho postaví na verejnom priestore a potom ten zvyšok 

pozemku si dotyčný dokupuje, lebo už ako. A ešte k tomu pod 

osobitým zreteľom. 

Takže, v tomto prípade neviem ako s tým naložiť. Si 

myslím, že to neni až taká katastrofa. Ale upozorňujem na 

to, že, že chcem sa venovať aj takýmto prípadom, aby 

proste, takéto nespra nespravodlivé zaberanie verejného 

priestoru všetkých, vlastne, skončilo osobitým zreteľom 

a predajom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Buocik, 
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nech sa páči. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Eee, pani hlavná archi architektka,  

pochopil som správne ten váš príspevok, že ak vy by 

ste k tomuto materiálu dávali stanovisko, tak dáte 

negatívne stanovisko? Rozumiem. A jedná sa teda o to, že 

bavíme sa o tej zóne Pálenisko Domove role, kde teda 

v budúcnosti, tam už sa aj dneska schvaľováva, schvaľuje, 

alebo spracováva úz, eeem urbanistická štúdia, ktorá je 

teda prerušená na nej tá práca, ale teda, že je problém 

s tým majetkoprávnym, následným majetkoprávnym usporiadaním 

komunikácií, ktoré by vyplynuli z tej, z tej urbanistickej 

štúdie. 

Rozumiem tomu správne?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Konrad,  

nech sa páči. 
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Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Každý jeden takýto materiál si vyžaduje, naozaj, 

naozaj, kus ľudskej práce toto posúdiť.  

Takže, do tohto by vstúpilo aj toto. 

Čiže, ja sledujem, že z akého titulu sa posudzujú na 

iných oddeleniach, či je to z hľadiska územného plánu. Ako, 

územný plán vám to nepovie posuň, neposuň. Rozumieme si. 

Lebo, tá komunikácia je súčasťou nejakej funkčnej plochy. 

Ale z hľadiska kvality verejných priestorov, a presne, 

budúcich dokumentov, ktoré kreujú tam nejaký dopravný 

priestor, kde potrebujeme chodníky, cyklotrasy a tak ďalej, 

je je naozaj každých päťdesiat centimetrov, niekedy až 

takto bojujeme v Bratislave, aby sme vedeli.  

To, hovorím, toto je také, že, že, no, si myslím, že 

keďže tá komunikácia, jak som si pozerala napoj, teda celá 

komunikácia už takto úzka, tak týchto meter, alebo koľko 

tam zaberá, asi, asi by som vám aj odporúčala teda 

schváliť.  

Ale prosím vás, do budúcnosti ja žiadam oddelenie 

správy nehnuteľností, aby nám posielalo aj takéto (gong), 

takéto materiály.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Ak nie sú ďalšie príspevky, odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Máme tu jeden pozmeňujúci návrh pána poslanca 

Tešoviča. 

Tým, že je to ako pozmeňujúci, tak budeme mať dve 

hlasovania po sebe. 

Čiže, najprv musíme, najprv odsúhlasíme, alebo budeme 

hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý znie eee takto: 

Návrh na zmenu navrhnutého uznesenia. 

Text uznesenia v znení za kúpnu cenu 

tisícosemdesiatdeväť euro sa nahrádza textom za kúpnu cenu 

dvetisíc euro. 

Čiže, budeme.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté počtom. 

Teda, prítomní je tridsaťjedna. 

Za bolo dvadsaťšesť, proti jedna, zdržalo sa štyri, 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 10-Predaj pozemku k.ú. Nivy, p.č. 4015/23 spoločnosti 
RODEX CAR – návrh p. Tešoviča 

 Prítomní: 31 Áno 26 Nie: 1 Zdržal sa: 4 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 ZDRŽAL SA T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ZDRŽAL SA 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  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner   J. Káčer  

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman  
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ZDRŽAL SA D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský NIE 

B. Záhradník   
koniec poznámky)  

Predseda návrhovej komisie 

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

Či čiže, pozmeňujúci návrh sme prijali.  

A teraz, pán primátor, dajte hlasovať o návrhu 

uznesenia ako o celku už vrátane toho pozmeňujúceho návrhu, 

ktorý bol schválený. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam hlasovať o uznesení ako celku. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomno bolo tridsaťjedna. 

Za deväť. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Toto neni osobitný. To neni osobitný. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pardon. Čo som?  

Predseda návrhovej komisie 

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

To nie je osobitný zreteľ, takže.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Toto, toto nebol osobitný zreteľ, takže, tu netreba 

tri pätiny.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní je tridsaťjedna. 
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Za devätnásť, proti štyri, zdržalo sa osem, 

nehlasovalo nula. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 10-Predaj pozemku k.ú. Nivy, p.č. 4015/23 spoločnosti 
RODEX CAR – uznesenie ako celok 

 Prítomní: 31 Áno 19 Nie: 4 Zdržal sa: 8 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ZDRŽAL SA 

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová  

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

J. Mrva ZDRŽAL SA T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  NIE 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Budaj  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner   J. Káčer  

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ZDRŽAL SA M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček NIE 

M. Kuruc  S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler  
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SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka NIE J. Karman  
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ZDRŽAL SA D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský NIE 

B. Záhradník   
 
koniec poznámky)  

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, 

k. ú. Nivy, parc. č. 4015/23, zastavaného stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľa, spoločnosti RODEX CAR, s.r.o., so 

sídlom v Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 

nehnuteľnosti v Bratislave v k. ú. Nivy, novovytvoreného 
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pozemku registra „C“ parc. č. 4015/23 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 10 m², oddeleného podľa GP č. 2/2018 od 

pozemku registra „E“ parc. č. 1492/201 – ostatné plochy vo 

výmere 80 m², evidovaného na LV č. 4288, vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy, zasahujúci v časti do pozemku 

registra „C“ parc. č. 4015/1 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 461 m², bez založeného listu vlastníctva, 

zastavaného stavbou – oplotením vo vlastníctve 

nadobúdateľa, do výlučného vlastníctva spoločnosti RODEX 

CAR, s.r.o., so sídlom Komárňanská 83, Bratislava, IČO 

35860251, v celosti, za kúpnu cenu 2 000,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 
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PROCEDÚRA K POOBEDNEJ PRESTÁVKE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Iba sa chcem spýtať, eee, aká je dohoda medzi klubmi 

na, na prestávku? Dáme o pol? Alebo nedáme prestávku? 

Fičíme až do štvrtej. Dobre.  

(poznámka: počuť „Už neni žiadny osobitný, už“) 

Je nejaká dohoda? Tak, dohodnite sa nejak ta. Ono 

a ideme ďalej. 

(poznámka: mimo mikrofón počuť vravu – viac hlasov 

„To nebol osobitný, to bol riadny, to bolo pod stavbou“) 

Poďme na bod číslo 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prepáčte, dohodnite sa.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Keby som mohol dať návrh, tak, keďže o o šestnástej 

máme občanov, o šestnástej sú občania?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Tak dajme, dajme, eee eee do šestnásť štyridsať 

a dvadsať minút budeme mať pauzu, dobre?  

Pätnásť, pätnásť štyridsať a dvadsať minút budeme mať 

pauzu pred občanmi.  

 

 

 

 

 

 

 

BOD 11 ZMLUVNÁ DOKUMENTÁCIA K RÁMCOVEJ 
ZMLUVE O SPOLUPRÁCI ZO DŇA 
20.04.2011, UZATVORENEJ MEDZI 
HLAVNÝM MESTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA A SLOVENSKÝM ZVÄZOM 
ĽADOVÉHO HOKEJA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Tak pokračujeme ďalej bodom číslo jedenásť, Zmluvná 

dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20. 

apríla 2011, uzatvorenej medzi hlavným mestom Slovenskej 

republiky Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja. 

Nech sa páči, máte slovo, pani doktorka. 

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Ďakujem za slovo. 

Takže, súčasťou tejto zmluvnej dokumentácie je 

dodatok vlastne k rámcovej zmluve o spolupráci, ktorá bola 

uzavretá dňa 20. 4. 2011 medzi hlavným mestom a Slovenským 

zväzom ľadového hokeja. 

Eee, tento dodatok vlastne v podstate ustanovuje, 

alebo sa ním navrhuje eee, aby eee vlastne Slovenskému 

zväzu ľadového hokeja boli vlastne eee eee eee prenechané 

vlastne eee tie služby, ktoré súvisia vlastne s užívaním 

štadiónu, ako je napríklad, vzduchotechnika, osvetlenie, za 

poplatok, podľa cenníka.  

Pretože pôvodne vlastne v zmysle tejto zmluvy 

o spolupráci tomu tak nebolo a tieto služby vlastne 

v podstate Slovenský zväz ľadového hokeja využíval zadarmo, 

čo je v rozpore vlastne s dotáciou, ktorú hlavné mesto 
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dostalo vlastne na rekonštrukciu eee vlastne tohto zimného 

štadióna.  

Eee súčasťou vlastne tejto dokumentácie je vlastne je 

aj memorandum o eee spolupráci a podpora a rozvoji eee 

vlastne v ľadovom hokeji.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem spracovávateľovi materiálu a otváram 

diskusiu. 

Ďakujem. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Takže, budeme schvaľovať návrh uznesenia, jednak 

návrh znenia dodatku k rámcovej zmluve a takisto návrh 

znenia memoranda o spolupráci. 
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Môžte, pán primátor, dať hlasovať o návrhu uznesenia 

ako celku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných bolo tridsaťtri. 

Za bolo tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo sa nula poslancov. 

 

 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 11-Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci 
zo dňa 20.4.2011 uzatvorenej medzi hlavným mestom a SZĽH 

 Prítomní: 33 Áno 33 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 
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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  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner   J. Káčer  

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   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman  
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
koniec poznámky)  

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 

20. 04.2011, uzatvorenej medzi hlavným mestom SR 

Bratislavou a Slovenským zväzom ľadového hokeja 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. návrh znenia dodatku k rámcovej zmluve o spolupráci 

uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 

Slovenským zväzom ľadového hokeja dňa 20. 04. 2011, 

2. návrh znenia memoranda o spolupráci pri podpore 

ľadového hokeja na území hlavného mesta SR Bratislavy 

medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Slovenským 

zväzom ľadového hokeja. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 12 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 
MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU NA I. 
POLROK 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

navrhujem ísť na.  

Vážené pa pani poslankyne, vážení páni poslanci,  
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poďme na bod číslo dvanásť, Návrh plánu kontrolnej 

činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2019. 

Nech sa páči, máte slovo. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán Šinály. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, dámy a páni,  

ako prvý z trojice materiálov vám predkladám Plán 

kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2019. 

Je to plán, ktorý reaguje na najrozličnejšie zdroje 

informácií, čo by bolo treba riešiť, ale predovšetkým, aj 

na opakované kontroly pri potrebe plnenia opatrení, ktoré 

boli prijímané v minulosti. 

Z tých reakcií na vonkajšie podnety sú to kontroly 

v Dopravnom podniku, akciová spoločnosť a v OLe (OLO), 

akciová spoločnosť, pričom tá kontrola v OLe (OLO) je 

požiadavkou od Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá mi bola 

postúpená prostredníctvom magistrátu a budem žiadať 
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o súčinnosť pracovníkov magistrátu pri výkone tejto 

kontroly v oblasti odborného posúdenia niektorých otázok. 

A v prípade dopravného podniku sú to podnety zvnútra 

organizácie, ktoré mi boli písomne postúpené ako oficiálny 

podnet.  

Snáď na úvod toľko.  

Nech sa páči, rád zodpoviem vaše otázky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne pánovi hlavnému kontrolórovi 

a otváram diskusiu. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
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hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy a jeho 

útvaru na prvý polrok 2019. 

Môžte dať, pán primátor, hlasovať. 

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 bolo tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo sa nula poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 12-Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

 Prítomní: 33 Áno 33 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 
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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  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner   J. Káčer  

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   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman  
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 

2019 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 13 SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI 
MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU ZA ROK 
2018 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme ísť ďalej na bod číslo trinásť, Správa 

o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta 

SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2018. 

Pán hlavný kontrolór,  

máte slovo. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 
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Vážený pán primátor, dámy a páni,  

toto je asi najdôležitejší materiál, ktorý každý rok 

predkladám na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Je to vlastne súhrnná informácia predovšetkým 

o vykonávaných kontrolách. Z nej sa dozviete o vykonaných 

dvadsiatich štyroch kontrolách, ktoré boli prezentované 

v priebehu roku 2018, plus šiestich kontrolách, ktoré budú 

prezentované, teda, v nasledujúcom bode, ale z hľadiska 

potreby uvedenia, sa nachádzajú v bode jedna, pre úplnosť 

preto, lebo to boli kontroly, ktoré boli takmer dokončené 

v minulom roku, ale vzhľadom na posuny časov sa dostali až 

na rokovanie tohto zastupiteľstva ako predkladanie.  

Snáď zdôrazním takú negatívnejšiu informáciu.  

Sledujeme dlhodobo plnené a neplnené opatrenia 

a musíme, žiaľ, konštatovať, že celkový počet nesplnených 

opatrení, čiže takých, ktoré neboli úplne splnené, tak ako 

boli prijaté kontrolovanými subjektmi narástol na počet 

tridsaťdva.  

A to napriek tomu, že magistrát na poradách primátora 

sleduje a odpočtuje plnenia týchto opatrení. Čiže, nejaký 

systémový prístup k tomu je, ale napriek tomu sa teda deje 

taký stav, kde množstvo opatrení nie je splnených.  

Verím tomu, že s vedením mesta prijmeme také 

opatrenie, aby v budúcnosti ste dostávali priaznivejšiu 
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informáciu aj o tom, že keď mesto nejaké opatrenia prijíma, 

tak aj budú zrealizované.  

Toľko na úvod tohto materiálu.  

Možno ešte v krátkosti. 

Ten materiál je veľmi prehľadný. V prípade, že 

v budúcnosti sa budete chcieť vrátiť k akýmkoľvek vykonaným 

kontrolám a otvoríte si tento materiál, tak cez tento 

materiál sa viete dostať ku ktorémukoľvek pôvodnému 

materiálu kliknutím na link, ktorý sa v tomto materiáli 

v elektronickej verzii nachádza a tým pádom si viete 

pozrieť akúkoľvek oblasť, ktorá bola kontrolovaná na 

magistráte, alebo v organizáciách hlavného mesta. 

Toľko na úvod. 

Ďakujem pekne. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán hlavný kontrolór. 

Odovzdávam, eee, otváram diskusiu. 

Ďakujem pekne. 
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Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení:  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na 

vedomie správu o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy a jeho 

útvaru za rok 2018. 

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.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťštyri poslancov. 

Za hlasovalo tridsaťtri, proti bolo nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovalo, nehlasoval jeden poslanec. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 13-Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 

 Prítomní: 34 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 

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 NEHLASOVAL 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer  

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   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman  
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Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2018 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2018. 

koniec poznámky) 

 

BOD 14 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Pokračujeme. 

Bod číslo štrnásť, Správa o výsledkoch kontrol 

vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

Pán hlavný kontrolór,  

máte slovo. 

Nech sa páči. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Vážený pán primátor, panie poslankyne a poslanci, 

predchádzajúci materiál som pomenoval ako najdôležitejší 

materiál roka, ale tento nie je o nič menej zaujímavý. 

V tomto materiáli sa dozvedáte o šiestich vykonaných 

kontrolách, ktoré boli eee spracované v priebehu roku 2018, 

ale zväčša ukončené. Čiže prerokované s kontrolovanými 

subjektami v januári roku 2019. 

V rámci nich je to celkom pestrá štruktúra 

organizácií. Sú tu príspevková organizácia, rozpočtová 

organizácia, magistrát. Ide o školu, sociálne zariadenie, 

oblasť majetku. 
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Čiže, z hľadiska prípadného záujmu, o ktorý sa 

v rámci vašej poslaneckej aktivity orientujete, si tam 

nájdete tie oblasti, ktoré vás zaujímajú a dozviete sa, čo 

funguje a nefunguje v rámci hlavného mesta. 

Je to pomerne obsažný a podrobný materiál na 

štyridsiatich stranách.  

Rád zodpoviem vaše otázky teraz, alebo ako som tu už 

opakovane prisľúbil, kedykoľvek na rokovaniach komisií, 

ktoré sa vecne týkajú tých, ktorých materiálov, som 

k dispozícii, aby sme o nich mohli podrobne rozprávať.  

Ďakujem za pozornosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne pánovi Šinálymu. 

Ja mu chcem poďakovať aj takto osobne, lebo má 

trpezlivosť s našou skvadrou a upozorňuje nás na upozorňuje 

nás na mnohé chyby, ktoré občas máme a ktoré robíme. Takže 

mu veľmi pekne ďakujem. 

A otváram diskusiu.  

Pani starostka Čahojová,  

máte slovo.  
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Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán kontrolór za túto správu.  

Týka sa, samozrejme, minulosti, nie súčasnosti. A ja 

si myslím, že je na mieste, aby niektoré veci tuná zazneli, 

aby sme si ich pomenovali, lebo predpokladám, že mnohí 

z nových poslancov, tak ako tí starí, nečítali vaše správy. 

Takže upozorňujem na tému, ktorá sa týka opráv našich 

cestných komunikácií v mi v predchádzajúcich rokoch.  

Všetci sme zaznamenali v akom rýchlom tempe sa 

opravovali komunikácie, ako bolo vláda štedrá k tomuto 

mestu a prispela dvakrát s veľkými dotáciami na opravu 

ciest. 

Pán kontrolór konštatuje, že teda tri firmy 

vysúťažili, nevie, myslím, že to bolo v roku 2016 rámcové 

zmluvy, boli uzavreté rámcové zmluvy s tromi firmami, ktoré 

vo veľmi veľkom objeme, teda, opravovali naše cesty.  

Jedna z týchto firiem eee, je to taká zvláštna ako 

tam formulácia, pán kontrolór ju presne cituje, bola to 

objednávka asi v objeme, alebo teda faktúra v objeme skoro 

štvrť milóna euro, kde bola objednávka na vykonanú prácu 

podpísaná už tuším po vykonaní prác. Čiže, akože, neboli 
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tam tie mechanizmy finančnej kontroly dodržané. Kto vie ako 

to bolo, ale nechcem sa k tomu vracať.  

Dôležité je, že mesto vynaložilo desiatky miliónov 

euro na opravy komunikácií a bolo potrebné, alebo bolo aj 

žiaduce vykonať kontroly vykonanej a zaplatenej práce. 

Tieto kontroly sa aj plánovali, boli plánované aj 

v rozpočte.  

Ako sa dočítate na strane desiatej tejto správy, tak 

sa dočítate, že vysúťažená firma za cirka päťdesiattisíc 

euro, ktorá mala urobiť kontrolné vrty v komunikáciách, 

ktoré sa opravovali, nemala ani v náplni, alebo v svojej, 

predmete svojej činnosti vykonávanie takýchto nejakých 

stavebných, alebo porovnávacích prác. A na vysúťaženú 

zákazku si musela najať inú firmu.  

Kontrolné vrty ukázali, že všetko bolo v poriadku. 

Cena takéhoto jedného kontrolného vrt vrtu, zhruba poviem, 

bez dépéhá (DPH) bola okolo do tris, t trš, alebo aj vyše 

vyše štyristo euro. Máte to v tej správe presne napísané. 

Eee eee je zvláštne, že dva roky pred tým vykonávala 

iná firma eee kontrolu takýchto podobných vykonaných prác 

a cena jedného kontrolného vrtu vtedy vyšla okolo 

stopäťdesiat euro bez dépehá (DPH), čiže, tá cena je 

neporovnateľná.  
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A tá prvá kontrola, ktorú vykonávala ú úplne iná 

firma, konštatovala, že asfalt nebol polo položený 

v dostatočnej hrúbke, ktorá sa vyžadovala, že sa asfalt 

kládol na poškodený povrch vozovky a že vykonávané 

rekonštrukčné práce a obnovy tejto cestnej siete treba 

kontrolovať priebežne. To znamná, že počas vykonávania 

týchto prác. 

Ako pán kontrolór v správe konštatuje, tieto 

požiadavky neboli dodržané. Len táto firma robila kontrolu 

za objem cirka do desaťtisíc euro a firma, ktorá o pár 

mesiacov na to robila  zákazku, alebo kontrolu zákazky 

v objeme päť cirka päťdesiattisíc euro, nenašla žiadne 

pochybenie.  

Takže, uvidíme, koľkok rokov, koľko mesiacov nám budú 

slúžiť tieto vynovené povrchy vozoviek. Ja len dúfam, že čo 

najdlhšie, lebo pri tom, čo nás očakáva a pri tom vývoji 

a pri tých ekonomických prognózach, ktoré prichádzajú, tak 

asi tých peňazí na opravy ciest nebude toľko, koľko by sme 

si želali a potrebovali.  

Vrátila som sa síce do minulosti. Je to tak, už to 

nezmeníme a dúfam, že takéto veci sa už pri novom vedení 

magistrátu nebudú opakovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Vetrák, 

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja som si tam všimol dve iné kontroly, ale tak, čítal 

som všetky tri materiály pána kontrolóra, ale dve iné ma 

tak troška, by som povedal, zaujali.  

Prvá bola tá, že (poznámka: prednášajúci sa zasmial) 

niektorí, také mi to prišlo až smiešne, že niektorí si 

pamätáte, jak nám tu pán primátor, keď všelijako tu 

obštruoval to zastupiteľstvo, tak nám potom nechcel dať ani 

ten obed nakoniec. A tam tá jedna kontrola práve hovorí, 

že, že hoci, že za jeden z tých rokov, buď 2017, alebo 2018 

neexistuje evidencia, že by tie obedy išli na tú charitu, 

ako nám tvrdil.  

Tak ja som sa chcel spýtať pána kontrolóra, že podľa 

vás, kam išli tie obedy v tom roku 2018, ktoré, ktoré nedal 

poslancom a tvrdil, že ich dal charite. Lebo to som sa 

z toho materiálu nedozvedel. 

To len tak, ako by som povedal, už nadnesene. 
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A druhá vec. 

Tá Venglošova akadémia, alebo ten pôvodný nás, alebo 

teda to, čo to bolo predtým, teraz je to možno ef cé (FC) 

Petržalka, lebo jednoducho, ten športový klub, ktorý je 

v Petržalke, je skutočne zarážajúce, že naozaj tá z zmluva 

hovorila, že mali investovať oko (gong) sedemstotisíc  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Budaj,  

máte slovo.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ma má pravdu pani kolegyňa, že veľmi zaujímavá je tá 

správa o asfaltovaní. Pm.  

Na minulom zastupiteľstve poslanci veľkoryso 

schválili preplácanie dovoleniek bývalého primátora. Aj 

v tých istých chvíľach sa už rozpadali prvé časti asfaltu. 

Podvodnícky položeného.  

pán primátor,  

ste nový primátor, ale v každom prípade, eee, 

neostýchajte sa, proste, dozvedieť a dať aj verejnosti 

informácie o dôsledkoch činnosti bývalého primátora.  
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Tu je proste taká neblahá tradícia, že čo bolo, to 

bolo, poďme, veď sme všetci kamaráti. To nie je možné.  

Vyhodilo sa na asfalt najviac peňazí v dejinách 

Bratislavy. Nikto tak nešiel tak súťažiť o primátorské 

miesto liatím asfaltu, ako išiel bývalý primátor. Ak sa pri 

tom zanedbali veci, ako preukazuje aj správa (gong) 

kontrolór 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán kon, hlavný kontrolór, 

nech sa páči. 

 

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

SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem za slovo. 

Ja by som teda rád zodpovedal pani Čahojovej, že je 

to čiastková správa, a to znamená, že čoskoro sa 

k výsledkom tejto správy vrátime.  

Čiastková je preto, lebo vlastne nemohla byť 

ukončená, lebo bod tri poslaneckého uznesenia, to bolo 
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stanovené poslaneckým uznesením, čo máme vykonať, nebol 

vykonateľný preto, lebo vlastne skrachovalo tretie 

obstarávanie tej kontrolnej odbornej organizácie, ktorá 

mala posúdiť to vŕtanie a s tým pádom tie hrúbky.  

Eee, my eee budeme priebežne sledovať ako to 

prebieha. Zatiaľ stále nie je vysúťažená takáto 

organizácia. Pevne verím, že magistrát prednostne sa bude 

tejto otázke a veľmi rýchlo ju vysúťaží, aby jej výsledky 

mohli byť nami okamžite monitorované a doriešené. 

Pánu Vetrákovi poviem, že teda, je to taká informácia 

všeobecného charakteru o tom rokovaní zastupiteľstiev 

a podávaní stravy.  

A to, čo sme vedeli napísať, lebo sme to vedeli 

(gong) (poznámka: nezrozumiteľné slovo) informácie 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Pilinský,  

máte slovo. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 
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Ďakujem. 

Ja by som možno nadviazal na kolegyňu Čahojovú, ktorá 

hovorila, že, že možnože tie peniaze v budúcnosti na opravu 

ciest nebudú v takom hojnom množstve, ako boli doposiaľ. 

Možno by sme sa mali ako hlavné mesto pripraviť aj na 

to. My zajtra na župe schvaľujeme materiál, ktorým ideme 

vysporiadavať pozemky pod cestami.  

To znamená, že sa na jednej strane možno otvára 

pozitívna iniciatíva, aby vlastníci, ktorí majú pozemky pod 

cestami sa domohli svojich práv, ale na druhej strane, 

možno to otvorí takú  nejakú celú eee Pandorinu skrinku, 

a teda že budeme musieť aj ako hlavné mesto sa začať 

intenzívne venovať tejto problematike.  

Preto by som možno upozornil na to, aby sme pri, prí, 

pri príprave rozpočtu, eee, sa takouto vecou zaoberali. 

Mi minimálne v tých prípadoch, ak sú vedené nejaké 

súdne spory. To je práve aj prípad župy. Kde teda bola 

dohoda a ide sa to riešiť nejakým mimosúdnym vyrovnaním.  

Takže, určite aj toto je vec, ktorá nás do budúcnosti 

čaká. A určite by bolo dobré sa na to pozrieť pri príprave 

rozpočtu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Kratochvílová,  

máš slovo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja by som chcela povedať, že tento materiál nám bude 

slúžiť na to, aby sme plánovali inak a robili rozhodnutia 

inak, v prvom rade. 

A teda, nie len z hľadiska toho, ako kvalitne boli 

tieto rekonštrukcie alebo opravy komunikácií urobené, ale 

aj z hľadiska toho, že vlastne tomuto, tomuto rozhodnutiu 

nepredchádzalo správne dopravno-inžinierské posúdenie 

a vlastne, riešenie tej dopravy v rámci týchto opráv 

v zmysle udržateľnej dopravy a všetkých tých koncepcií, 

ktoré Bratislava, mesto Bratislava má. Považujem to za 

nevyužitú šancu. 

Čiže, nie je to len škoda peňazí, ale aj škoda toho, 

že tie riešenia ostali také, aké boli pôvodne.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Ja už len dopoviem to, čo som začal, že vlastne tá 

bývalá Venglošova akadémia, teraz je to tá ef cé (FV) 

Petržalka akadémia, mala investovať za štyri roky okolo 

sedemstotisíc eur. Investovala, alebo teda investovala len 

sedemdesiattisíc.  

Čiže, len desatinu z toho s odôvodnením, že to, čo 

platili za vodné, stočné, bola akože investícia. Čo pán 

kontrolór tam aj správne odkazuje na to stanovisko toho 

šéfa tej sekcie tých nehnuteľností, že údržbu nemožno 

povazo žovať za investíciu. 

Ale v princípe kvázi zle naformulovanou zmluvou sme 

prišli o niekoľko stotisíc eur len v tomto prípade. 
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Čiže, ak budete preskúmavať potom do budúcna aj tieto 

veci, tak treba, bude si treba dať pozor teda naozaj na 

tieto veci, aby sme neprichádzali. Tuná sme prišli vlastne 

o šesťstotisíc eur len na tomto jednom kontrakte.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Pôjdeme asi ďalej. 

To znamená, že ďakujem a odovzdávam slovo návrhovej 

komisii.  

(poznámka: počuť p. Kiczegovú: „Šinály je 

predkladateľ, môže po“) 

Aha, p pán Šinály je predkladateľ. Takže áno, 

ospravedlňujem sa. 

Pán hlavný kontrolór,  

máte slovo. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Ešte v rámci záverečného slova by som chcel poďakovať 

pani Kratochvílovej za ten prístup, ktorý avizovala. Budem 

rád, keď teda budeme pružne vedieť spolupracovať s pri 

riešení problematických otázok, ktoré vždycky môžu vzniknúť 

pri najlepšej ria menežovanom (manažovanom) procese, ale 

dôležité je, aby sme sa z nich vedeli poučiť, ale hlavne, 

aby sme čím skôr vedeli riešiť ich nápravu. 

Pánu Vetrákovi chcem povedať, že tá otázka zle 

formulovanej zmluvy je ešte tiež vec posúdenia preto, lebo 

z hľadiska syntaxu práva nie je úplne jedno či pred a je 

čiarka, alebo nie je čiarka a z toho pohľadu otázka, že či 

investície do športu či môžu byť chápané ako investície do 

toho, že kupujeme nejaké jontové (iontové ) nápoje a dresy 

a podobné veci. Tak to ja neberiem ako investície do 

športu, ale je to otázka interpretácie tej zmluvy 

z hľadiska naozaj vykladačov práva, ktorým ja rozhodne neni 

som. Ale aj toto dôjde na rad, v zmysle teda tej správy, 

preto, lebo veľmi čoskoro musia splniť opatrenia, ktoré 

splnené neboli. A určite túto kontrolu zaradím do plánu 

kontrolnej činnosti na druhý polrok roku 2019. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán Vetrák. 

Máte faktickú. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Len krátko zareagujem. 

Ono, skorej by sa to hodilo do toho plánu kontrolnej 

činnosti, ale pán kontrolór, my sme mali v utorok 

petržalské zastupiteľstvo, tam sme tiež riešili plán 

kontrolnej činnosti toho petržalského nášho kontrolóra, 

s tým že, to som sa len chcel spýtať vás, že vy ste mali 

tiež v prvom polroku, alebo máte v prvom polroku kontrolu 

toho poplatku za rozvoj, mal to aj on, ale my sme mu to 

preradili do druhého polroka. Tak dúfam, že (poznámka: 

prednášajúci sa zasmial), dúfam, že sme vám moc nepokazili 

akože nejakú súčinnosť.  

Ale práve tieto športové kluby sme si dali do prvého 

polroka, lebo tam cítime, že sú tam nejaké, máme tam nejaké 

podozrenia a chceme to prešetriť. A doplatil na to ten 

poplatok.  

Tak, aby ste vedeli, že v Petržalke to bude až 

v druhom polroku, no.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. 

Máme tu aj občana, pána Ďurčiho Mariána, ktorý by 

chcel v tomto bode zareagovať. 

Žiadam vás o hlasovanie a o jeho prijatie do tejto 

diskusie. 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Pán Ďurči,  

máte, máte slovo. Nech sa páči. 

 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň prajem všetkým. 

Prosím vás pekne, ja som robil od osemdesiateho roku 

do roku dvetisíctrinásť, do kedy ma nevyhodil SMER na 

oddelení cestného hospodárstva a prešiel som všetkými 

funkciami.  

Keď sa začalo toto šialenstvo s tými opravami ciest, 

bol som jediný, ktorý som vystúpil v tomto zastupiteľstve 

a som povedal, že táto čiastka sa nedá seriózne prestavať, 

dá sa len sfušovať. To, čo som povedal, sa stalo.  
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Navrhol som dva spôsoby riešenia. Rozdeliť túto 

čiastku na dve časti na dva roky a stavať dva roky. Druhý 

spôsob som navrhol, rozdeliť na každú mestskú časť 

tristotisíc a zvyšok sa má stavať.  

Nesúhlasím s tým, že roboty boli urobené nekvalitne. 

Dodávatelia robia kvalitne. Sú vycepovaní. Ale jednoducho 

sa to nedá technicky urobiť, keď kladiete stosedemdesiat 

teplú zmes, vonku máte tridsaťdva, tridsaťtri stupňov, aby 

vám vychladla a mohla sa plne pustiť doprava. 

Čiže, takáto je skutočnosť, takýto je fakt.  

Čiže to, že to je nekvalitné, to bolo spôsobené 

predvolebnou kampaňou a populizmom zlepenca, ktorý tu 

fungoval. A medzi tých veľkých podporovateľov patril pán 

poslanec Kuruc, pán poslanec Pilinský, pán poslanec Uhler 

a tak ďalej. 

A teraz sa pýtam, prečo sa robil povrch na cintoríne 

pred ru vajnorským, teda, ružinovským cintorínom, kde mohol 

byť krásne vybudovaný perfektný parkovací dom? Prečo sa 

neodfrézovala vozovka na ulici Svornosti, ktorá je 

zdevastovaná? Prečo sa neodfrézovala Gagarinova? Ale 

robilil sme na Herlianskej, na Starých Gruntoch. Toto sú 

priority?  
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Račianska rozbitá. Urobila sa kde? V úseku, ktorý 

patrí Rače. Pánovi starostovi Pilinskému.  

Čiže, absolútna, absolútny politický diletantizmus.  

A skutočne je načase, pár peňazí keď bude, tak to 

urobiť seriózne a nie takto povrchne a lajdácky.  

Dodávatelia, ešte raz hovorím, boli do toho 

dotlačení. A keď cítili šancu peňazí, takú už mať nikdy 

nebudú.  

Takže, asi toto všetko. 

Ďakujem. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán Ďurči. 

(poznámka:  potlesk) 

Pôjdeme ďalej.  

Pán Pilinský. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No, trošku sa divím, že, že ja som akože kvázi nejaký 

podporovateľ.  

Eee, a čo, čo sa týka tej Račianskej, tak ten úsek od 

od Vajnor cca po Vinohrady nebol urobený pre Račanov, bol 

urobený hlavne pre pre Pezinčanov, ktorí dennodenne 

dochádzajú do práce práve po tejto päťstodvojke.  

Takže. 

A určite sa bude v tom pokračovať aj ďalej. Myslím, 

že v Novom Meste sú rôzne developerské projekty, ktoré keď 

budú dokončené, bude urobená aj cesta.  

Takže, ja myslím, že Račianska je jedna 

z najvyťaženejších komunikácií. Jedna z komunikácií, kde je 

najviac dopravných nehôd počas roka. A určite k tomu 

prispieval aj nevyhovujúci stav cestnej, cestného povrchu.  

Takže, takže tak. 

Ja s, ja som vďačný za to, že komunikácie sa 

opravili. A vďaka aj za to, že boli práve v Rači.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Eee. Nemám tu nikoho.  

Môžem ja ešte dať sl slovo pánovi občanovi?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Da. Ešte jednu rýchlu reakciu pre vás. Áno. Áno. 

A jasné.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej, okej. Len. Máš tu stopku.  

 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Pán poslanec Pilinský,  

tieto veci takéhoto charakteru sa robili od piatka od 

osemnástej do pondelka do nula šesť.  

Opýtajte sa tých Pezinčanov, ktorí chodili tri hodiny 

do roboty, pretože Račianska sa robila mesiac. A tí ľudia 

stáli v kolonách. Toto je realita.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee, nechcel by som porušiť rokovací poriadok, ale 

Martin Kuruc chce. Bol spomenutý. Ako z tohto vyplávať?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo to? Okej, tak dáme obidvom poslancom slovo. 

Nech sa páči, pán Kunst. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak dobre, pán Kuruc,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Bol som spomenutý. 

Naozaj, za posledné dva roky sa vo Vrakuni opravili 

dve mestské komunikácie a to Podunajská, ktorá spája 

Biskupice s Vrakuňou. A kto v živote nešiel po tej ceste, 

tak si vie pred, tak si nevie predstaviť v akom dezolátnom 

stave tá cesta bola.  
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Určite Roman Lamoš mi to potvrdí, lebo tá cesta bola, 

také hrbole, také jame.  

Takže, som veľmi rád a ďakujem za to, že magistrát tú 

cestu opravil.  

A druhá bola Hradská, ktorá viedla od Pentagonu ku 

kruhovému objazdu a tá bola ešte v horšom stave ako tá 

Podunajská.  

Takže, nechápem, prečo občan kritizuje mňa ako 

starostu, že tieto dve mestské komunikácie sa opravili. 

A to už ako a kto ich opravoval? To vyberal 

magistrát, to už za to starosta nemôže.  

Takže, by som si do budúcna vyprosil, aby niekto mňa 

obviňoval za to, že som vybavil a na meste sa opravili dve 

mestské komunikácie vo Vrakuni.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, posledná výnimka z výnimiek, pán Kunst. 

Ste v pohode.  

Okej, tak ideme ďalej.  
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Nech sa páči, dávam slovo, odovzdávam slovo návrhovej 

komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

Môžte dať hlasovať o tomto uznesení, 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. 
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Prítomných je tridsaťšesť poslancov. 

Za bolo tridsaťšesť, proti bolo nula, zdržalo sa 

nula, nehlasovalo nula. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 14-Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy 

 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  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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   Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   
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V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 15 NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLUVY O 
VÝPOŽIČKE MESTSKÝCH PLÔCH NA 
GRAFFITI UMENIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Do, otázka do pléna, stihneme ešte jeden bod? Rýchly? 

O grafity?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno. Dobre.  

Tak poďme rýchlo. Budem čítať rýchlejšie.  

Bod číslo pätnásť, Návrh na uzatvorenie zmluvy 

o výpožičke mestských plôch na grafity umenie. 

Nech sa páči, dávam slovo spracovateľovi. 

 

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

Ďakujem. 

Hlavné mesto Bratislava eviduje viaceré mestské 

plochy, ktoré by boli vhodné pre vytvorenie grafity malieb, 

čím by sa mohol znížiť o ro, čím by sa mohol znížiť rozsah 

nelegál, nelagá, nelegálnych grafitov.  
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Cieľom je  je zabezpečiť komunikáciu a spoluprácu 

s grafity komunitou a tým vytvoriť dostatočný priestor na 

grafity umenie výpožičkou nehnuteľnej veci. 

Podľa paragrafu 8 odsek 2 všeobecno-záväzného 

nariadenia číslo 18 z roku 2011 schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo takúto výpožičku.  

V zmluve o výpožičke sa záujemca zaviaže vytvoriť na 

vypožičaných plochách grafity maľbu plochy riadne využívať, 

zabezpečovať poriadok a čistotu okolia, odstraňovať hanlivé 

a pohoršujúce maľby na vlastné náklady a starať sa o celý 

predmet výpožičky tak, aby sa skultúrnil a skrášlil majetok 

mesta.  

Eee, je to v podstate taký pilotný projekt. Pokiaľ by 

to prešlo, tak počas toho roka by sa to priebežne 

vyhodnocovalo. Vyhodnocovala spolupráca a na základe toho 

by sme prichystali aj do budúca, do budúceho obdobia eee 

ďalšie eee miesta. 

Ja by som ešte upozornil v rámci návrhu uznesenia, je 

tam aj lokalita, je tam lokalita eee mostné rondely dé 1 

(D1), ktor ktorá vzhľadom na pripravované uzá uzávery 

nebude možné ju vypožičať, takže, eee aj v prípade, pokiaľ 

to bude schválené, tak v tomto prípade nedôjde k výpožičke 

predmetnej plochy. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne spracovávateľovi materiálu 

a otváram diskusiu. 

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len krátko. 

Chcem sa spýtať s spracovateľa, alebo predkladateľa, 

že eee, spomína sa tam eee vlastne eee jedno z tých miest  

eee, ktorá sa týka tá výpožička aj časť mosta eee na 

pozemku eee kde je Janíkov dvor. A len sa chcem uistiť, že 

nie je to ten istý pozemok, ktorý teraz mesto vkladá do 

dopravného podniku na riešenie tej situácie? Lebo ak to tam 

vloží, vlastne to prejde do majetku dopravného podniku 

a asi by potom tá výpožičku mal robiť dopravný podnik.  

Ale, to sa chcem uistiť, či náhodou to nie je ten 

istý pozemok?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Pán Szabo,  

nech sa páči. 

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

Uvedený podnet preveríme, pokiaľ by k tomu došlo, tak 

vstúpime do rokovania aj s mestským podnikom a potom podľa 

toho budeme ďalej pokračovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Brat. To je faktická.  

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som chcel povedať, že som rád, že mesto má takýto 

spôsob uplatňovania nejakého softkomunikácie s komunitou 

grafiťákov, ale myslím si, že by sme zďaleka nemali 

považovať čokoľvek za vyriešené, pretože grafity sú vážny 

problém, ktorý nám spôsobuje naozaj že brutálne škody.  

A v tom návrhu je uvedené, že mohlo by to pomôcť 

vyriešiť problém grafity. Ja nie som si istý, či existuje 

nejaká štúdia, ktorá by, napríklad, potvrdzovala túto 

domnienku. Ak áno, tak sa ospravedlňujem, ale rozhodne si 
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myslím, že tejto téme by sme sa mali venovať v podstatne 

širšom kontexte.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja takisto by som chcel nadviazať na predrečníka 

a som veľmi rád, že touto témou sa začíname venovať, ale 

tých plôch je naozaj v Bratislave mnohonásobne viacej, 

ktoré by trebalo riešiť.  

Tu je zatiaľ sedem. Beriem to ako pilotný projekt. 

Keď sa to osvedčí, tak dúfam teda, ich bude viacej.  

Len by som možno rád do budúcna keby magistrát 

komunikoval so starostami jednotlivými, lebo napríklad, 

máme tam jednu plochu vo Vrakuni z tých siedmich a so mnou 

to teda nikto nekomunikoval za mesto. 
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Okej, však mesto si vybralo, ale máme tam 

ďalekonásobne horšie plochy, ktoré by som skôr ja 

odporúčal. Napríklad, celý plot Vrakúnskeho cintorína je 

zagrafitovaný a to neni úplne teda, aby pietne miesto takto 

vyzeralo.  

Takže, takže, možno do budúcna viac spolupracovať pri 

týchto veciach so starostami.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pani hlavná architektka,  

nech sa páči. 

 

 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Som rada, že za pánom starostom, pretože my sme 

vyberali tieto plochy, plochy, ktoré si aj v budúcnosti 

vieme predstaviť ako zagrafitované a nie plochy, ktoré 

chceme ako, z ktorých chceme grafity odstraňovať.  
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A komunikujeme, takto máme veľkú možnosť komunikovať 

s touto grafity teda spoločnosťou v Bratislave. A oni sú 

tiež sami proti legal, takým ľuďom z tej ich komunity, 

ktorí ilegálne, proste, ktorí nie sú vôbec nikde eee, ktorý 

len počmárajú bez zmyslu tieto steny.  

Takže, je to, je to naozaj prvý pokus a bude to trvať 

len rok.  

A naozaj, dôležité je, aby sme to monitorovali. 

Najmä, či, eee, oni majú jasné podmienky, že tam nesmie byť 

nič amorálne a tak ďalej.  A nesmú tam nehávať farby. 

Čiže, naozaj, toto si zase žiada, aby sme išli viac 

do terénu a kontrolovali. A podľa toho sa potom môžme 

spoločne vám na, dať návrh ďalší.  

Ale, tieto koncepty sú v mestách, sú vo Viedni, sú 

v Prahe (gong), grafi 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta,  
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reakcia. 

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

Ja tomu, samozrejme, rozumiem, že je to v podstate 

spolupráca s grafitmi, že oni urobia tú plochu tak, ako by 

sme si ju predstavovali, alebo niečo tam spoločne 

navrhneme, a preto hovorím o tom, že na tom pietnom mieste 

na cintoríne, sú tam grafity, ktoré by tam asi teda nemali 

patriť.  

Takže, tie by buď trebalo zrušiť, alebo sa dohodnúť 

s nimi, aby tam niečo nastriekali, čo tam teda byť môže. 

My z Vrakuni spolupracujeme s nejakými grafiťákmi. Aj 

škôlku nám natre, nastriekali, aj všetko.  

Takže, dá sa s nimi, len treba komunikovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Svoreňová,  

nech sa páči. 

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



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 457 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja nadviažem možno trošku na pána starostu Kuruca. 

Ja som veľmi rada, že sa niečo konkrétne pri tej 

cyklotrase pri Malom Dunaji ide robiť, len sa chcem opýtať, 

je ta, rátame sa tam aj s nejakou sanáciou okolo tých 

plôch, alebo nie? Lebo popravde, pri tej cyklotrase na na 

Popradskej ako je ten most, neviem si ani predstaviť, ako 

sa tam tí grafiťáci dostanú, lebo presne pod tým mostom, 

teda, sú zložení  ľudia bez domova s celými svojimi teda 

domácnosťami, dá sa povedať.  

Je to asi najhoršie miesto tej cyklotrasy, keď sa 

chodí z Vrakune do emm, do mesta, do centra. 

Takže sa chcem opýtať, že či pri tejto príležitosti 

by sme sa nemohli pred tým, možno, než sa tá plocha eee, 

odovzdá, povenovať aj sanácii tohto územia, alebo teda, 

nejakému vyprataniu alebo. 

Lebo inak, naozaj, budú skákať cez matrace tí 

grafiťáci. Jednoducho. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne za, za pripomienku, alebo za 

dobrý nápad. 

Takže, ak nie sú ďalšie príspevky, ja vám ďakujem 

a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Keďže neboli žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce 

návrhy, nebudem čítať to uznesenie, takmer na dve strany, 

ale to uznesenie máte vlastne pred sebou distribuované. 

Tak, pán primátor, môžeme dať hlasovať o návrhu 

uznesenia ako celku. 

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. 
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Prítomných bolo tridsaťsedem poslancov. 

Za bolo tridsaťsedem, proti bolo nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovalo nula. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 15 Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke 
mestských plôch na grafity umenie 

 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  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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   Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO 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  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uzatvorenie zmluvy o v ýpožičke mestských plôch na 

graffiti umenie 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 8 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky č. 18/2011 zo dňa 15. 12. 2011 o 

zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

1. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke k mestskej ploche pre 

graffiti umenie, ktorej predmetom je Most č. 059 

Romanova ulica, situovaný na časti pozemku registra 

„C“ parc. č. 1446, k. ú. Petržalka, za účelom 

vytvorenia, následného užívania a upravovania graffiti 

umenia na vypožičanej ploche, na dobu maximálne 

jedného roka, bezodplatne záujemcovi: Jozef Fodor, 

bytom Mánesovo nám. 4, Bratislava, ktorý sa prihlásil 
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prostredníctvom on line dotazníka, s podmienkou, že 

zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná do 

30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V 

prípade, že zmluva o výpožičke nebude vypožičiavateľom 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie v bode 1 

stratí platnosť. 

2. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke k mestskej ploche pre 

graffiti umenie, ktorej predmetom je Most č. 166.1 

Panónska cesta – Janíkov dvor – pravá strana, 

situovaný na časti pozemku registra „C“ parc. č. 

2150/5, k. ú. Petržalka, za účelom vytvorenia, 

následného užívania a upravovania graffiti umenia na 

vypožičanej ploche, na dobu maximálne jedného roka, 

bezodplatne záujemcovi: Andrey Sýkora, bytom Severná 

28, Cífer, ktorý sa prihlásil prostredníctvom on line 

dotazníka s podmienkou, že zmluva o výpožičke bude 

vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že zmluva o výpožičke nebude 

vypožičiavateľom v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie v bode 2 stratí platnosť. 

3. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke k mestskej ploche pre 

graffiti umenie, ktorej predmetom je Most č. 166.2 – 

Panónska cesta – Janíkov dvor – ľavá strana, situovaný 
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na časti pozemku registra „C“ parc. č. 2150/5, k. ú. 

Petržalka, za účelom vytvorenia, následného užívania a 

upravovania graffiti umenia na vypožičanej ploche, na 

dobu maximálne jedného roka, bezodplatne záujemkyni: 

Zuzana Hríbová, bytom D. Makovického 1, Martin, ktorá 

sa prihlásila prostredníctvom on line dotazníka s 

podmienkou, že zmluva o výpožičke bude 

vypožičiavateľkou podpísaná do 30 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že zmluva o výpožičke nebude 

vypožičiavateľkou v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie v bode 3 stratí platnosť. 

4. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke k mestskej ploche pre 

graffiti umenie, ktorej predmetom je Most č. 007 

Slovnaftská ulica – Malý Dunaj, situovaný na časti 

pozemku registra „C“ parc. č. 3879/13, k. ú. Ružinov, 

za účelom vytvorenia, následného užívania a 

upravovania graffiti umenia na vypožičanej ploche, na 

dobu maximálne jedného roka, bezodplatne záujemcovi: 

Roman Tóth, bytom Telocvičná 34, Bratislava, ktorý sa 

prihlásil prostredníctvom on line dotazníka s 

podmienkou, že zmluva o výpožičke bude 

vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že zmluva o výpožičke nebude 
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vypožičiavateľom v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie v bode 4 stratí platnosť. 

5. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke k mestskej ploche pre 

graffiti umenie, ktorej predmetom je Most č. 63- 006P 

Popradská ulica – Malý Dunaj – pravá strana, situovaný 

na časti pozemku registra „C“ parc. č. 6085/1, k. ú. 

Ružinov, za účelom vytvorenia, následného užívania a 

upravovania graffiti umenia na vypožičanej ploche, na 

dobu maximálne jedného roka, bezodplatne záujemcovi: 

Michal Turkovič, bytom Jána Smreka 3, Bratislava, 

ktorý sa prihlásil prostredníctvom on line dotazníka s 

podmienkou, že zmluva o výpožičke bude 

vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že zmluva o výpožičke nebude 

vypožičiavateľom v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie v bode 5 stratí platnosť. 

6. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke k mestskej ploche pre 

graffiti umenie, ktorej predmetom je Most č. 63-006L 

Popradská ulica – Malý Dunaj – ľavá strana, situovaný 

na časti pozemku registra „C“ parc. č. 6085/1, k. ú. 

Ružinov, za účelom vytvorenia, následného užívania a 

upravovania graffiti umenia na vypožičanej ploche, na 

dobu maximálne jedného roka, bezodplatne záujemkyni: 

Petra Tóth, bytom Belá 101, Belá, ktorá sa prihlásila 
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prostredníctvom on line dotazníka s podmienkou, že 

zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľkou podpísaná do 

30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V 

prípade, že zmluva o výpožičke nebude 

vypožičiavateľkou v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie v bode 6 stratí platnosť. 

7. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke k mestskej ploche pre 

graffiti umenie, ktorej predmetom je Most č. 090A – 

Most na Rondeli D1 Prístavný most, situovaný na časti 

pozemku registra „C“ parc. č. 4027/46 a parc. č. 

15425/39, k. ú. Nivy, za účelom vytvorenia, následného 

užívania a upravovania graffiti umenia na vypožičanej 

ploche, na dobu maximálne jedného roka, bezodplatne 

záujemcovi: Legálne Graffiti Zóny, o.z., so sídlom 

Telocvičná 34, Bratislava, ktorý sa prihlásil 

prostredníctvom on line dotazníka s podmienkou, že 

zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná do 

30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V 

prípade, že zmluva o výpožičke nebude vypožičiavateľom 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie v bode 7 

stratí platnosť. koniec poznámky) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Vážené poslankyne, poslanci,  

dajme pätnásťminútovú prestávku. Prosím vás, 

o šestnástej tu máme občanov, žiadam vás, aby ste tu všetci 

boli.  

Ďakujem. 

 

(Prestávka od 15.45 do 16.05 h) 

 

 

BOD 15A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Poďme na to. Nech občania nečakajú.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nech sa páči, usaďte sa.  

Sme všetci? Návrhová komisia nám chýba.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Páni poslanci,  

ďakujem veľmi pekne. Posaď, usaďte sa.  

Môžeme začať aj keď nám nemáme kompletnú návrhovú 

komisiu?  

(poznámka: počuť „môžme, áno“) 

Môžme. Dobre. 

V tom prípade prichádza hodina otázok a odpovedí 

občanov Bratislavy.  

Budeme, myslím že hlasovať o každom samostatne. Áno? 

Nie, nie. To sa nehlasuje. Výborne. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, pán Horák. Je tu pán Horák z Mlynských Nivy 6 

Bratislava a chce sa nám prihovoriť.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Poprosím o ticho v sále.  

Pán Horák,  

máte slovo. 

Občan   Ján   H o r á k :  
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Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, 

som zo Združenie Právo na bývanie, ktoré združuje 

občanov a hlavne nájomníkov, ktorí žijú v reštituovaných 

a privatizovaných domoch.  

Na tomto zasadnutí som rád, že mám možnosť pozdraviť 

všetkých novozvolených poslancov.  

S predchádzajúcim zastúpením zastupiteľstvom sme mali 

dobrú spoluprácu. Verím, že tá spolupráca bude aj naďalej 

pokračovať a v mestskom zastupiteľstve nájdeme pochopenie 

pre našu neľahkú situáciu.  

Mnohí naši nájomníci momentálne žijú vo veľmi 

nepriaznivých podmienkach. V podstate žijú v v bytoch, 

ktoré majú problémy obyvateľnosťou. Mnohí majú problémy už 

aj s platením nájomného, pretože z rôznych dôvodov musia 

platiť trhové nájomné.  

Čiže, problémy sa, žiaľ, namiesto toho, aby sa 

riešili, sa, žiaľ, stále hromadia. A veríme, že predsa bude 

len v dohľadnom čase určitá nádej na riešenie aspoň tých 

hlavných problémov.  

V bode dvadsaťsedem som sa dočítal, že našou 

gestorkou bola sa stala pani ná, pani námestníčka. Dúfam, 

dúfam, akože, bude mať možnosť sa s nami v najbližšom čase 
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stretnúť. Veľmi radi sa s ňou stretneme, eventuálne aj 

s pánom primátorom, pokiaľ mu to umožní čas, pretože veľmi 

radi by sme diskuskutovali o situácii, ktorá, ktorá 

vznikla.  

Nepodarilo sa ju, žiaľ, vyriešiť ani predchádzajúcim 

dvom primátorom. Ani pánovi Ftáčnikovi, ani pánovi 

Nesrovnalovi. Dúfam, že nový pán primátor bude mať v tomto 

viac šťastia.  

Takže, budeme veľmi radi keď pani námestníčka 

Štasselová potom bude mať, áno pochopiteľne, v najbližšom 

čase, že by sme sa potom mohli stretnúť. Veľmi radi by sme 

si vypočuli, aký, aké sú vaše predstavy o momentálnom 

riešení situácie, pretože situácia je skutočne veľmi 

nepriaznivá.  

My vieme, že mesto má veľmi obmedzené možnosti. My 

nebudeme tlačiť zbytočne tam, keď je mesto nemá možnosť 

veci riešiť, ale boli by sme radi, že tam, kde mesto tieto 

možnosti má, že by sme skutočne sa riešili v tejto dime, že 

by sme sa skutočne bavili v tejto dimenzii. 

My za naše združenie takisto, takisto pochopiteľne 

vyvíjame aj naše vlastné iniciatívy. Už sme v parlamente 

mali trikrát predložený návrh zmeny zákona, žiaľ, našich 

štyridsaťštyri poslancov v parlamente nebolo (gong) nám 

nestačilo na zmenu tohto zákona.  
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Veľmi pekne ďakujem všetkým za pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Horák,  

ďakujeme, že ste prišli. Ďakujeme.  

A určite budeme komunikovať spolu. 

Chcel by som pozvať pána Kamaráša Milana z Jurigovho 

námestia číslo jedna, jedna a téma je čistenie grafitov vo 

vozovni Krasňany. 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Dobrý deň. 

Vážený pán primátor, poslanci mestského 

zastupiteľstva,  

ja by som sa chcel prihovoriť ohľadom čistenia 

grafitov, ktoré by som chcel urobiť v Krasňanoch, pretože 

tam ich je veľmi veľa. Ja som vám už aj písal.  

Pán primátor,  

vy ste hovoril, že sa na to pozriete. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aj ste, aj sme spolu volali.  
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Občan   Milan   K a m a r á š :  

Áno.  

Z katarealu povedali, že keď mesto dá nejaké 

prostriedky, že sa to bude robiť. Tam to robia, ale proste, 

to nestíhajú robiť tie grafity.  

Takže, asi tak by som to chcel, že by sa to začalo 

konečne robiť, lebo idú Majstrovstvá sveta v hokeji a teraz 

jak ste hovoril v televízii, že ľudia majú ísť do emhádé 

(MHD) prostriedkov, že proste, keď sa tam dostanú, aby 

nepozerali na grafity, lebo to je hanba pre mesto. 

Uvedomujete si to vlastne fakticky? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Jasné.  

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Čiže, ja si myslím, že pokiaľ je teraz február, tak 

do konca mája, do toho dvadsaťpiateho, by sme to mali 

stihnúť. Aspoň niečo spraviť. Robia to dielensky. Čiže, ja 

vám môžem dať aj kontakt na pána toho, čo to má na 

starosti, Katareal a jedine, že s ním sa dajak mesto 

nakontaktuje a to spravíme.  
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Mňa aj teraz by som ešte chcel osloviť aj 

predstavenstvo dopravného podniku, ak tu niekto je z nich.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neni tu.  

Ďakujem. 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Dobre. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán Kamaráš. 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Lebo to treba fakt už urgentne riešiť.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ja som tú tému začal rie 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Lebo to fakt, keď prídu turisti, to sa, to sa budete 

hanbiť ako mesto, to je hanba. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

My. 

Môžem?  

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja vám iba chcem odpovedať, že my sme spolu volali, 

my sme si spolu písali,  

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Hej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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a môž, ten kontakt váš mám 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

ale pre istotu ho tu nechajte ešte raz a dáme vám, 

stále sa vám pokúšam dať nejakú ucelenú odpoveď, ktorú 

nemám, bohužiaľ, lebo máme iné, väčšie trošku problémy. 

Ale, ale  

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Ale (poznámka: nezrozumiteľné slovo) ale, aby to 

netrvalo zase mesiac.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To súhlasím. 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Tam je tá lehota tridsaťjedna dní. Za tridsaťjedna 

dní sa toho môže zrobiť dosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Jasné. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ako?  

Dobre. Dobre. 

Ďakujeme veľmi pekne. A už  

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Ďakujem aj ja. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

pošleme tú ucelenú odpoveď. 

A dúfam, že sa to podarí.  

Vy ste písali, že vás to baví, to čistenie, že? Okej. 

Tak to je, tak to si ceníme.  

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

To bol pán Kamaráš Milan. 

Tretí v poradí je pán Ďurči Marián z Vajnorskej 74. 

Nech sa páči. 
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Občan Marián   Ď u r č i :  

Ešte raz, dobrý deň všetkým.  

Mám viacero otázok.  

Chcel by som sa opýtať pána poslanca Uhlera, prečo 

ste nepozvali na komisiu dopravy inžiniera Tesára, ktorý je 

kapacitou v oblasti mostov?  

Uvedomujete si čo je v tom písomnom stanovisku? 

Napísané? Nie. Most je preťažený, značne vplýva na jeho 

stabilitu a životnosť.  

Treba si povedať pravdu. Most esenpé (SNP) je 

sfušovaný, predražený a preťažený.  

Boli sme pripravení prísť na komisiu, kde sme chceli 

vysvetliť stanoviská, bol pozvaný len pán projektant. 

Samozrejme, obhajuje sám seba.  

Tých otázok prečo,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

prečo bola zrušená,  

neskáčte mi do reči. 
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Prečo bola zrušená aukcia? Podľa čoho boli práce 

realizované a tak ďalej. A fušerina pokračuje aj teraz na 

úprave chodníkov. 

K pánovi poslancovi Kurucovi. 

Ja som nekritizoval ani Hradskú, ani Kasanskú. Viem 

veľmi dobre, koľkokrát som ju dával do plánu. Nekritizoval 

som ani to, že sa dali dole tie nadchody. Ktoré neviete, že 

sme ich v deväťdesiatom šiestom dávali dolu, aby sa tam 

niekto nezabil. Ale kritizoval som to, že bolo nezmyselne 

vyasfaltované parkovisko pred cintorínom, kde za štyri roky 

mohol byť krásny parkovací dom s tromi, štyrmi poschodiami, 

kde mohla byť signalizácia. Teraz, keď tam budú tie autá 

vchádzať, bude tam chaos taký, čo si neviem predstaviť. 

A za tým všetkým budú tam tí chudáci policajti, ktorým budú 

všetci nadávať.  

A situácia, ktorá bude po pätnástom, parkovisko na 

Vrakunskej pred cintorínom Vrakuňa nezachráni. Bude tam 

chaos.  

Čiže to, asi toľko k tomu. 

K novele o chodníkoch o zimnej údržbe.  

Vážení,  

po tridsiatich rokoch pseudodemokracie, konečne tento 

parlament prijal zákon, ktorý poveril, aby sa samosprávy 
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starali o veci, za ktoré sa majú. Nie občania. Občania 

platia dane. A výpalnícke dane.  

Takže, žiadne také. A vytáča ma, keď sa ká osem (K8) 

aj s pánom primátorom postavia a povedia, že jak sa nedá 

robiť údržba.  

Na to druhá vec, príde pán primátor so sedemnástimi 

starostami a vyprávajú ako sa to nedá. Čo ste robili? Ste 

sa venovali predvolebnej kampani. Zákon bol schválený, 

respektíve, áno, schválený, v marci osemnásť s účinnosťou 

od mája osemnásť. Takže bol pomerne veľmi dlhý čas. 

Čiže, my teraz, ja poviem, že ma znepokojuje situácia 

vo Venezuele a budem platiť dane za dva roky. Áno?  

A už vrchol toho čo predviedol pán Sýkora v téá tri 

(TA3), ktorý sa vyhovára na Kuciaka a vládu, tak toto už mi 

pripadá totálne nenáležité a len (gong) ukázali aký je ZMOS 

zástupnícka organizácia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán Ďurči.  

Eee, eee chce reagovať pán starosta Kuruc. 

Najprv bol pán Uhler?  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 478 

Tak, nech sa páči, pán Uhler prvý. 

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

Eee. Ďakujem. 

Pán Ďurči,  

ja som pána Tesára pozval na komisiu dopravy keď sa 

jednalo o Most esenpé (Most SNP). Pozval som aj pána 

Brliťa. Pán Brliť prišiel, vysvetlil nám svoj názor, svoj 

pohľad a pán Tesár neprišiel.  

To je všetko.  

Takže, klamete. Ale to je vaša pracovná metóda, 

pretože odkedy ste vyhodený z magistrátu nerobíte nič iné, 

len sem chodíte robiť zlo a rozširovať lži.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďakujem pekne.  

Pán.  
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(poznámka: počuť mimo mikrofón „neklamte“) 

Pán Kuruc,  

máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

K cintorínu Vrakuňa a parkovisko.  

Či tam bude stáť parkovací dom alebo čo, to už nie je 

na starostovi, to je samozrejme na vedení magistrátu. 

Ja by som tiež rád bol, aby tam parkovací dom nejaký 

stál, lebo naozaj, tam tých parkovacích miest je málo, ale 

je to aj otázkou finančných prostriedkov a rozpočtu.  

Ale, to parkovisko a tá plocha bola naozaj 

v dezolátnom stave a voda tam stála, neodtekala a bol tam 

veľký problém. A určite s zhodneme, že aj Čučoriedková bola 

v takom hroznom stave, že sa tadiaľ jazdiť nedalo, a denne 

som mal niekoľko sťažností na to, aby sa opravila. 

Takže, som rád, že sa to opravilo.  

Čo sa týka zimnej údržby. 

My sme s pánom primátorom skonštatovali len to, nie 

že nie sme pripravení, my sme boli pripravení a myslím si, 

že sme to celkom dobre zvládli na to, s akými finančnými 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 480 

prostriedkami sme do toho išli, my sme len kritizovali to, 

že novela v parlamente bola schválená bez toho, aby nám na 

to dal štát finančné prostriedky.  

Toto je ten najväčší problém.  

Ale samozrejme, ja beriem, že vy máte asi iný názor, 

možno je lepší ako my, ja vás veľmi rád vo Vrakuni 

zamestnám ako šéfa zimnej údržby.  

Takže, kľudne sa k nám prihláste. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani prvá námestníčka Kratochvílová má slovo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja k Mostu esenpé (Most SNP) povedala. 

Sme dohovorení, že na budúci týždeň sa stretávam aj 

s pánom profesorom Tesárom aj s pánom inžinierom Brliťom na 

túto tému, môžeme zavolať aj pána Uhlera.  
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Čiže, vlastne to, čo nie je akoby uzatvorené, chceme 

na budúci týždeň uzatvoriť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím pozvať aj pani starostku Čahojovú. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, áno. Platí to. Pani starostka o tom vie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ideme asi ďalej.  

A pozývam pána Pa Paltovi Patleviča Tadeuša. Zo 

Šulekovej 3. 

Nech sa páči. 
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Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážení poslanci, vážené 

poslankyne,  

mnohí ma poznáte, lebo sem chodím už päť rokov na 

takmer každé zastupiteľstvo.  

Tí, čo ma nepoznáte, skúsim sa predstaviť a skúsim 

povedať prečo som tu. 

Volám sa Tadeus Patlevič, som predseda občianskeho 

združenia Právo na bývanie. To je združenie, ktoré 

zastrešuje nájomníkov reštituovaných, privatizovaných 

a cirkevných domov.  

Celá genéza problému reštituovaných bytov vznikla už 

v roku štyridsaťosem, keď štát socialistický začal ľuďom 

doslova kradnúť majetok a znárodnil ho a následne tento 

majetok ako byty prideľoval ľuďom, ktorí si ho vymieňali 

ako byty a v týchto bytoch bývali.  

Potom prišiel rok osemdesiatdeväť, prišla Revolúcia 

nežná, v roku osemdesiatdeväť a deväťdesiat hneď prišli 

prvé reštitučné zákony a tieto byty sa týmito zákonmi in 

natura, čiže nie peňažne, ale priamo tieto byty sa vrátili 

pôvodným vlastníkom. Ale tieto byty ostali plné ľudí.  
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Mesto alebo štát mali šancu toto vyriešiť tým, že by 

ľuďom pridelili iné byty, kde by sa presťahovali, ale vtedy 

bola tendencia, vy máte kde bývať, vy čakajte. Tak sa 

čakalo.  

Potom prišiel rok deväťdesiattri, prišiel zákon 182 

z roku 93, ktorý môžme nazvať ako zákon práva na kúpu, kde 

si takmer milión domácností mohlo odkúpiť byty, v ktorých 

práve bývalo. Žiadne iné, len tie, v ktorých bývalo. Na 

celom Slovensku sa takto predalo necelý milión bytov. 

Väčšina boli družstevné, menšina boli štátne. Malo to, 

dôvodová správa hovorila o tom, že má ísť o dorovnanie 

stavu, že ľudia vlastnia domy, tie tí už ich vlastnili, aj 

za socializmu ho mohli vlastniť, a tí ľudia, čo bývali 

v bytoch nevlastnili svoje domovy.  

Ale asi cirka desaťtisíc domácností ostalo mimo tohto 

zákona.  

Následne sa prijala novela, že aj byty, ktoré patria 

družstvám a firmám, ktoré ich privatizovali niektorým, 

musia byť tiež takto prevedené a ostalo asi tritisíc 

domácností, ktorých sa to týkalo, ktorí stále ostali v tom 

vákuu a sú v tomu vákuu dodnes.  

Potom prišiel zákon v roku dvetis, najprv prišla 

nejaká koncepcia v roku 2007, ktorá bola pretavená do 

zákona roku 2011, kde už naozaj aj vlastníci, ktorí nemohli 
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reálne užívať svoj majetok, čo je, samozrejme, krivda na 

vlastníkoch, sa toho stále domáhali a vláda pani Radičovej 

sa rozhodla, že to skúsi vyriešiť, ale žiaľ, zamerali sa 

len na pohľad vlastníkov a vymysleli zákon ako sa postavia 

náhradné byty a títo ľudia budú do nich presťahovaní, aby 

si vlastníci mohli konečne užívať svoj majetok. Žiaľ, 

v Bratislave sa to realizovať nepodarilo vôbec. 

A takéto riešenie nie je šťastné, lebo tieto náhradné 

byty, ak už vôbec budú stáť, budú mať úplne inú kvalitu, 

úplne inú lokalitu a hlavne, títo ľudia ich nikdy nebudú 

môcť vlastniť tak, ako ich všetci spoluobčania v roku 

deväťdesiattri si svoje byty mohli odkúpiť.  

My sa snažíme spolupracovať s magistrátom, s bývalým 

a verím, že aj so súčasným.  

S pani Štasselovou sme robili niečo aj v minulom 

období. Dúfam, že v tom budeme pokračovať. Videl som jej 

nadšený blog, ktorý som možno trošku zhatil tým, že ja som 

bol takto nadšený pred piatimi rokmi, ale fandím tomu 

nadšeniu, verím, že sa niečo podarí. Verím, pracovnej 

skupine medzirezortnej , ktorá je na ministerstve dopravy. 

Verím, že v parlamente sa niečo podarí. Stúpa nám ten počet 

hlasov, ktorí sú ochotní (gong) za nás zahlasovať. Verím, 

že budeme spolupracovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

A určite sa v nasledujúcich mesiacoch stretneme.  

(poznámka:  potlesk) 

Poprosím posledného ho hosťa, ktorý dneska vystúpi 

v rámci otázok a verejnosti. Pán Matej Mervart. 

Nech sa páči. 

Občan   Matej   M e r v a r t :  

Dobrý deň. 

Volám sa Matej Mervart a ja som si v poslednej dobe 

všimol, že ľudia sa nejak prestali umievať a myslím si, že 

ľuďom by sme mali spraviť nejakú tú zábavu a čo tak 

posunúť, napríklad, hranicu nočného pokoja o hodinu 

a napríklad, v emhádečke (MHD) by mohla začať hrať muzika. 

Najlepšie roková.  

Ja si to viem predstaviť, že idem niekde emhádečkou 

(MHD) a hrá mi tam Metalica. Alebo napríklad, toto: 

(poznámka: prednášajúci začal hrať na gitare 

a spievať) 
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V hlave mám pocit masového vraha, keď si líhaš ku mne 

nahá a preč ma to  

Čo, zlé?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Né, výborne.  

(poznámka:  potlesk) 

Občan   Matej   M e r v a r t :  

(poznámka: k občaovi Mervartovi sa pridali ďalší 

občania a spievali) 

... otec, chlapče musíš rýchlo udrieť, je to lepšie 

ako utiecť. Pozrel som sa hore, viseli tam bledé hviezdy, 

niečo z toho vo mne hniezdi, niečo z toho vo mne hniezdi. 

V hlave mám pocit masového vraha, keď si líhaš ku mne 

nahá a preč ma to ťahá, v hlave mám pocit masového vraha, 

keď si líhaš ku mne nahá a preč ma to ťahá. Táram ... 

(poznámka:  potlesk) 

Pán primátor,  zaspievajte si s nami. (poznámka: 

občan sa zasmial) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee, to bol podraz.  

Občan   Matej   M e r v a r t :  

Tak ďakujeme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem za spríjemnenie zastupiteľstva. Vybrali ste 

si podľa mňa skvelú pesničku.  

(poznámka: zasmiatie) 

A ďakujem veľmi pekne. 

Občan   Matej   M e r v a r t :  

Ďakujeme a hecujte sa poriadne. My sme z Rádia Anténa 

rock.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

(poznámka: niekto sa zasmial) 
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A Rensit je moja najoblúbenejšia kapela, tá výšivka. 

To je rensit. To je moja najoblúbenejšia kapela.  

Občan   Matej   M e r v a r t :  

Áno?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, áno, určite áno. 

Občan   Matej   M e r v a r t :  

Aj moja. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujeme pekne. 

Občan   Matej   M e r v a r t :  

Ďakujeme. 

Krásny deň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne. Chcem vás uistiť, že to nebola moja iniciatíva 

(poznámka: zasmiatie) a nikoho som nenútil hrať pesničku 

našej skupiny. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno? (poznámka: predsedajúci sa smeje) 

Normálne som sa červenal.  

Ďakujem veľmi pekne. 

 

Po poďme asi ďalej.  

Myslím, že máme všetkých občanov, ktorí, ktorí nám 

chceli niečo povedať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pokračujeme ďalej. Ktorí nám chceli niečo povedať, 

alebo zaspievať.  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 490 

BOD 35 PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE NA 
TEMATÍNSKEJ 1, OBJEKT MATERSKEJ 
ŠKOLY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, ideme bod tridsaťpäť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Petície. 

Takže sme v bode tridsaťpäť, Petícia proti výstavbe 

na Tematínskej 1, objekt materskej školy. 

Materiál bude prerokovaný ako prvý. Okej. 

Takže, petícia proti výstavbe na Tematínskej 1, 

objekt materskej školy.  

Nech sa páči, dávam slovo spracovateľovi. 

Ing. Mária   P u l c o v á ,   ústredná evidencia sťažností: 

Prajem. 

Ďakujem za slovo. 

Hlavné mesto obdržalo petíciu proti výstavbe na 

Tematínskej 1, objekt materskej školy.  
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Petíciu podporilo tisícšesťstopäťdesiatdva občanov. 

Podpísaní občania žiadajú, aby hlavné mesto ako aj mestská 

časť Bratislava Petržalka zabránili zmene funkčného 

využitia objektu bývalej materskej školy na Tematínskej 1 

a nepripustili v uvedenej lokalite novú výstavbu, ktorá by 

znížila kvalitu bývania, narušila funkčný ekosystém, 

zahustila dopravu, tak ako je už aj momentálna situácia na 

Tematínskej ulici.  

Petícia predmetná prešla procesom.  

Bola prerokovaná na mestskej rade, kde mestská rada 

odporučila predmetnú petíciu zobrať na vedomie.  

A zároveň bola prerokovaná na komisii územného 

strategického plánovania, životného prostredia a výstavby. 

Komisia odporúča zobrať na vedomie petíciu a požiadať 

primátora hlavného mesta, aby nevydával kladné stanovisko 

k akejkoľvek stavbe na predmetných pozemkoch, ktoré by 

menilo jej pôvodnú funkciu, objemové parametre a zasahovalo 

do okolitej zelene.  

Stanovisko k predmetnej petícii v dôvodovej správe 

pripravila sekcia územného plánovania.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem spracovávateľovi materiálu a otváram 

diskusiu. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja som chcel len poprosiť, že tuná pán Šesták, ktorý 

za to celé môže, že tam bojoval za ľudí ohľadne tohto 

objektu, nechcem za neho hovoriť, že ak by ste mu dali 

slovo, páni poslanci, pani poslankyne, že vám najlepšie aj 

povie, že ako to bolo celé a jak sa to vyvíja.  

Nebudem hovoriť za neho.  

Tak, ale chcel som, aby sa na neho nezabudlo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite sa na neho nezabudne.  

Je tu prihlásený, takže.  

Nech sa páči, pani Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja sa tiež prihá prihováram, aby povedal pán Šesták, 

pretože on zhrnie asi všetko, čo by chceli poslanci povedať 

v jednej vete a. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem. 

Pán Dolinay. 

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

Ďakujem. 

V rámci uznesenia teda máme tam, že zobrať na 

vedomie, žiada primátora, aby nevydával kladné stanovisko 

a ja by som možno ešte, teda neviem, či to dať do 

uznesenia, ale možno by sme mali začať komunikovať práve 

s tým vlastníkom a možno toto by bol tiež jeden z takých 

tých účinných nástrojov, že ako si on predstavuje, že čo by 

tam naozaj chcel. A mať na to nejakým spôsobom dosah.  

A možnože, pokiaľ tam. 

Aha, to sa nebude dať doplniť.  

No, nič.  
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V každom prípade, že nejakým spôsobom komunikovať 

s vlastníkom. Ide tam naozaj o výstavbu, ktorá sa na 

nachádza vo veľmi blízko obytných domov, prakticky vo 

vnútrobloku a takto nejako. No.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďa ďakujem veľmi pekne. 

Pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Jak si dobre spomínam, tak už asi vlastník dal 

žiadosť. A teda včera, či predvčerom som postrehol, že 

primátor dal teda zamietnuté. To bolo prvé sta, teda zámer. 

Že nedal záväzné stanovisko k tomuto, za čo, samozrejme, 

veľmi pekne ďakujem. 

A myslím, že to je omnoho lepšia vyjednávacia pozícia 

vzhľadom k tomu, že čo s tým ďalej, lebo keď bude vedieť, 

že to má ostať za tým účelom, za ktorým to bolo, tak aj tá 

cena bude iná, aj tie možnosti budú iné. 

Čiže, týmto spôsobom, myslím že aj tá časť, o ktorú 

petícia žiadala, to napodstatnejšie, je momentálne splnená. 

A teda, budem rád, keď sa k tomu vyjadrí naj, ten 
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najpovolanejší človek z danej oblasti a to je Pavel Šesták, 

miestny poslanec za Petržalku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že, poprosím vás, aby ste zahlasovali, že pán 

Šesták môže vstúpiť do diskusie.  

A myslím, že všetci sa na to tešíme.  

(Hlasovanie.) 

Takže, pán Šesták,  

nech sa páči, máte slovo, pán poslanec. 

Občan   Pavel   Š e s t á k :  

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja vás nebudem dlho zdržiavať. Ja som si myslel ešte 

nedávno, že budem tu stáť a budem musieť obhajovť ten 

materiál, nejako bojovať za to, ale s potešením som 

prečítal materiál, ktorý je tu predkladaný a vlastne, 

došiel som sa len poďakovať tu.  

Chcem poďakovať pánu primátorovi, pani hlavnej 

architektke a poslancom, ktorí v komisii ich podporili 
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tento prístup a veľmi nás teší, že vlastne toto prvé 

záväzné stanovisko, ktoré pán primátor podpísal a je to 

predzvesť nového prístupu, prístupu k tejto problematike.  

Ešte raz, veľmi pekne ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, ak nemáme ďalšie diskusné príspevky, 

odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Návrh uznesenia, keďže k nemu neboli žiadne 

pozmeňujúce, doplňujúce návrhy, tak nebudem celý čítať, ale 

berieme na vedomie jednak petíciu a potom aj informáciu, že 

hlavné mesto vydalo nesúhlasné záväzné stanovisko v tej, 

v tejto veci. 

Ďakujem. 
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Môžme dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prí prítomných tridsaťpäť poslankýň a poslancov. 

Za bolo tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

hlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 35-Petícia proti výstavbe na Tematínskej 1, objekt 
materskej školy 

 Prítomní: 35 Áno 35 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   I. Polakovič  ÁNO 
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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  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  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Petícia proti výstavbe na Tematínskej 1, objekt materskej 

školy 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

1. Petíciu proti výstavbe na Tematinskej 1, objekt 

materskej školy, 

2. informáciu, že hlavné mesto SR Bratislava vydalo 

nesúhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta SR 

Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 

54687/18-438197 zo dňa 17. 01. 2019 k stavbe 

„Polyfunkčný objekt Tematinska“, na podklade 

dokumentácie, ktorá rieši prestavbu a nadstavbu 

objektu bývalej materskej školy na objekt s funkciou 

prechodného ubytovania a trvalého bývania. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 36 PETÍCIA ZA VYHLÁSENIE PRÍRODNEJ 
REZERVÁCIE PRAMENE VYDRICE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech s, bod číslo tridsaťšesť, Petícia za vyhlásenie 

prírodnej re, Petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie 

Pramene Vydrice. 
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Eee. Úvodné slovo k predmetnému materiálu prednesie 

spracovateľ.  

Nech sa páči. 

Mgr. Lucia   S c h u s t e r o v á ,   ústredná evidencia 

sťažností: 

Dobrý deň,  

petícia na hlavné mes, eee, na hlavné mesto bola 

doručená petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene 

Vydrice. 

Občania podporujú pe  pod podporujúci petíciu, 

žiadajú vyhlásiť v povodí Vydrice prírodnú rezerváciu 

s piatym stupňom ochrany s podmienkou zachovania úplného 

voľného pohybu a všetkých návštevníkov a všetkých rek eee 

druhov rekreačného zariadenia.  

V rezervácii nebude možná hospodárska ťažba dreva 

a poľovníctva. 

Predmetnú potý petíciu podporilo 

dvetisícdeväťstotridsaťtri občanov. 

A stanovisko k predmetnej petícii pripravili mestské 

lesy.  
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Petícia bola predložená na mestskej eee mestskej 

rade, ktorá odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať 

petíciu na vedomie. 

A bola predložená na komisii územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby, ktorá taktiež 

odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať materiál a vziať 

ho na vedomie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Nech sa páči, pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Myslím, že to bude veľmi stručné, pretože 

zastupiteľstvo predbehlo túto petíciu a ešte v minulom, 

minulé zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým zaviazalo 

pána primátora podať žiadosť na okresný úrad a žiadať 

o vyhlásenie. 

Myslím si, že sa to aj akceptovalo.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Asi o tom aj tak ideme hlasovať, nie? 

To znamená, že pod odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

Dob dob dobrú chuť.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Petíciu za vyhlásenie prírodnej rezervácie 

Pramene Vydrice. 

Môžme dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní tridsaťšesť. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 36-Petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene 
Vydrice 

 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  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  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   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

Petíciu za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice. 

koniec poznámky) 
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BOD 37 PETÍCIA ZA VÝSTAVBU VODOVODU A 
PRIPOJENIA VODY NA ULICI ZA HUMNAMI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo tridsaťsedem, Petícia za výstavbu vodovodu 

a pripojenia vody na ulici Za humnami. 

Úvodné slovo k predmetnému materiálu prednesie 

spracovateľ. 

Mgr. Lucia   S c h u s t e r o v á ,   ústredná evidencia 

sťažností: 

Hlavné mesto prijalo Petíciu za výstavbu vodovodu a 

pripojenia pitnej vody na ulici Za humnami. 

Predmetnou petíciou obyvatelia hlavného mesta žiadajú 

mestské zastupiteľstvo a voda, Bratislavskú vodárenskú 

spoločnosť o bezodkladnú, bezodkladnú realizáciu výstavbu 

vodovodu a následne pripojenej pitnej vody na ulici Za 

humnami. 

Z dôvodov, hygienicky užítková voda nie je so stu 

studní pitná, zdravotne nevyhovujúca. Finančné a logistické 

dôvody. 

Predmetnú pe petíciu podporilo 

tisícosemstosedemdesiat občanov. 
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Stanovisko k predmetnej petícii spracovali viaceré 

sekcie magistrátu hlavného mesta, sekcia financií, GIB, 

sekcia správy komunikácií.  

V dôvodovej správe je aj uznesenie mestskej rady, 

ktorá odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať petíciu 

a prijať ju na vedomie. 

A petícia bola prerokovaná aj na komisii územného 

a strategického plánovania, výstavby mestského 

zastupiteľstva so záverom 

po A zobrať na vedomie petíciu,  

po Bé (B) žiada primátora hlavného mesta, aby 

uskutočnil stretnutie medzi oprávnenými zástupcami hlavného 

mesta a oprávnenými zástupcami Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti s predmetom, ktorého má byť prerokovanie 

výstavba vodovodu a následne pripojenie pitnej vody Za 

humnami v Mestskej časti Bratislava-Vajnory. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu. 

Ak, počkám ešte.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Ja by som chcel pozvať dvoch občanov prihlásených do 

diskusie.  

Začneme Homolovou Slávkou.  

Prosím vás, odhlasujte vstup Homolovej Slávky do 

diskusie. 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Homolová Slávka má slovo. 

Pani, alebo slečna, neviem. 

Pani. 

Občianka   JUDr. Slávka    H o m o l o v á :  

Dobrý deň. 

Ja som Homolová Slávka z Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti. 

Chcela by som len povedať, že Bratislavská vodárenská 

spoločnosť má túto investičnú akciu v svojom investičnom 

pláne na rok 2019 s tým ale, že predstavenstvo spoločnosti 

momentálne prijalo uznesenie, kedy pozastavilo všetky 

investičné akcie a to z dôvodu toho, že by mal byť ukončený 

účtovne rok 2018, ktorý ešte momentálne nie je ukončený. 
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Súčasne je potreba, aby bola uzavretá dividendová 

politika. 

A súčasne v tomto uznesení sa hovorí, že je potrebné 

zabezpečiť ešte financovanie spoločnosti na investičné 

akcie.  

Čiže, to je stanovisko Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti k danému. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcel by som pozvať ďalšieho občana, pani Vitekovú 

Darinu. 

Prosím vás, zahlasujte za vstup Vítekovej Dariny do 

do našej diskusie.  

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči, máte slovo. 

Občianka   JUDr. Darina    V í t e k o v á :  

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážený pán primátor, vážení poslanci mestského 

zastupiteľstva,  
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dňa 19. decembra 2018 som vystúpila prvýkrát na 

zasadnutí mestského zastupiteľstva a predstavila vám 

základnú problematiku výstavby vodovodu na ulici Za 

humnami.  

Stručne zhrniem ešte niekoľko podstatných faktov. 

Ulica Za humnami nachádzajúca sa v centrálnej časti 

Vajnor s rastúcou výstavbou rodinných domov, nemá do 

dnešného dňa vybudovaný vodovod a to napriek tomu, že 

z projektovou prípravou vodovodu sa začalo už v roku 2008 

a v roku 2015 mestská časť Vajnory odovzdala kompletnú 

projektovú dokumentáciu Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti s právoplatným stavebným povolením. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť zaradila 

niekoľkokrát ulicu Za humnami do investičného plánu, to sme 

vlastne počuli aj teraz, ale výstavbu vodovodu, žiaľ, nikdy 

neuskutočnila.  

Na základe dostupných výsledkov rozborov vieme, že ú 

úžitková voda zo studní nie je pitná, respektíve, je 

zdravotne závadná. Rodiny s malými deťmi, starší občania si 

už tak celé desiatky rokov sú odkázaní na to, aby si denne 

kupovali pitnú vodu, alebo ju trasportovali od príbuzných 

a známych do svojich domácností. Je to finančne náročné, 

unavujúce, neekologické a občiansky diskrimunujúce.  
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Veď aj my sme súčasťou Bratislavy a chceme mať 

v dvadsiatom prvom storoční, storočí presne tak, ako 

ostatní Bratislavčania zabezpečenú rovnakú kvalitu života.  

Dovoľte mi ešte pripomu pripomenúť dva základné 

fakty. 

Ten, že prístup k čistej vode a sanitácii bol 

vyhlásený Organizáciou spojených národov už v roku 2010 za 

základné ľudské právo.  

Podľa nového Akčného plánu pre životné prostredie 

a zdravie, ktorý schválila Slovenská republika, vláda 

Slovenskej republiky  9. januára 2019 patrí zabezpečenie 

všeobecného spravodlivého a trvalo udržateľného prístupu 

k bezpečnej pitnej vode, sanitácii a hygiene dokonca 

k prioritám Slovenskej republiky . 

Vážený pán primátor, vážení poslanci mestského 

zastupiteľstva,  

dnes tu stojím pred vami už druhýkrát a na základe 

tisícosemstošesťdesiatsedem platných podpisov, vyzbieraných 

v našej petícii žiadam a apelujem na mestské 

zastupiteľstvo, aby dnes prijalo uznesenie, v ktorom hlavné 

mesto Slovenskej republiky  Bratislava ako nadpolovičný 

akcionár Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 

po prvé, definuje výstavbu vodovodu na ulici Za 

humnami ako svoju prioritu 
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a po druhé, zabezpečí všetkými dostupnými právnymi 

prostriedkami, aby Bratislavská vodárenská spoločnosť 

v roku 2019 realizovala výstavbu vodovodu a pripojenie vody 

na ulici Za humnami.  

Ďakujem pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

D ďakujem veľmi pekne. 

Ja vám dám k tomu iba takú informáciu, že zaoberáme 

sa tým, vieme, tým je tam badžet, alebo rozpočet tejto 

akcie, myslím že pod dvestopäťdesiattisíc eur.  

Viem, že bolo viacero rokov za sebou sľúbené od 

bévees (BVS), že sa táto vec udeje a ja som p pevne 

presvedčený, že, že sa to konečne podarí. 

Chce niekto reagovať z poslancov?  

Pani Pätoprstá,  

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

poslankyňa MsZ: 

Myslím si, že tam bol najväčší problém, že ten 

developer má vybudovať istú infraštruktúru, ktorá je 

povinná. To, že sa tak nestalo, to je chyba toho 

developera.  

Ja, samozrejme, že Bratislavská vodárenská vyjde 

v ústrety a urobí to dodatočne, pretože nenechá ľudí bez 

vody, ale tá, ten skutočná, tá skutočná, ten problém 

hľadajte vlastne v tom pôvode, v tom pôvodnom vlastne 

vlastníkovi, ktorý vám predával tie byty. Ten mal urobiť 

normálne napojenie na vodovod, kanalizáciu, tak ako zákon 

káže. Ak už sa to nestalo, tak to je absurdné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Uhler. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja si myslím, že toto by chcelo trošku systémovejšie 

riešenie. Nie všetky ulice nám postavili developeri.  
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Ja osobne bývam na ulici, ktorá vznikala v záhradách 

rodinných domov. Dodnes tam nemáme pitnú vodu rovnako ako 

títo petičiari a nie, neexistuje developer, ktorý, ktorý by 

to vybudoval. Jednoducho, tie domy vznikali, všetci máme 

studne, tá voda nie je síce pitná, bohužiaľ, musíme piť 

balenú vodu a.  

Ja ja veľmi chápem týchto ľudí, ktorí majú s týmto 

problém, ale treba brať ohľad aj na takých, ktorým to 

nerobil developer a v Bratislave treba nájsť nejaké, možno, 

systémové riešenie, spísať zoznam ulíc.  

Ja si myslím, že starostovia vedia povedať kde im to 

chýba, kde im chýba voda, kanalizácia a pozrieť sa na to 

a postupne to robiť každý rok niečo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcete reagovať?  

Jedna rýchla reakcia od vás. 

Áno, vidím, vidím.  
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Občianka   JUDr. Darina    V í t e k o v á :  

Ja by som rada reagovala na slová pany pani 

poslankyne, že vlastne táto ulica, tam sú domy, ktoré 

nepostavili developeri. Čiže, sú to domy, ktoré si stavali 

vlastne obyvatelia, občania Vajnor.  

A je to v takom stave, v akem v akom to je. Hej? Od 

roku 2008 je pripravená projektová dokumentácia. 

Čiže, naozaj, nie je to nejaká investícia od 

developera. Sú to normálni ľudia, ktorí, ktorí si stavajú 

svoje domy a kúpili si normálne pozemky.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujeme pekne. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja teraz nechcem súdiť a musíme tým ľuďom pomôcť, ja 

len chcem upozorniť, že potom urobil určite stavebný úrad 
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vo Vajnoroch chybu. Lebo ak povolil výstavbu rodinného domu 

a skolaudoval ho na trvalé bývanie, tak on nemôže 

skolaudovať bez prístupu na pitnú vodu. Hej?  

Takže asi aj tam bude nejaká chyba. Lebo to. No, ak, 

keď to bolo zo záhradkárskej oblasti, tak zas neni na 

trvalé bývanie.  

My máme vo Vrakuni tri také lokality, kde sú, proste, 

záhradné domčeky, ktoré majú kolaudáciu ako záhradný 

domček, ale sú to rodinné vily. Vodu nemajú privedenú, 

investícia asi vyše päť miliónov. Takisto tam mám petície. 

Takisto s vodárňami komunikujem. Vodárne mi to odmietajú 

stavať, lebo je to záhradkárska oblasť. A tam vodu ani zo 

studne nemôžu používať, lebo máme chemickú skládku Juraja 

Dimitrova vo Vrakuni. 

Takže, a to tiež moja predchodkyňa tam urobila tento 

problém. Musíme to nejako vyriešiť. Takže, ono by to asi 

komplexne trebalo riešiť v celej Bratislave. Pozrieť sa kde 

takéto lokality sú a prečo ten problém tam vznikol. Hej?  

Lebo stavebný úrad ak pochybil, tak potom to,  

proste, je chyba niekde inde.  

Ale samozrejme, ľudia za to nemôžu. A ľuďom musíme 

pomôcť nejako.  
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Ale trebalo by potom pri záväzných stanoviskách aj 

tie mestské časti upozorniť, že ako, bacha, nepovoľujte 

výstavbu niekde, kde potom je problém s vodou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Kolková,  

nech sa páči. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja by som nadviazala na to, čo povedal Ma Maťo Kuruc. 

Presne, je to zrejme problém, alebo možno sa najprv 

opýtam, vy ste to stavali alebo mali povolené ako rodinné 

domy? Alebo ako chaty?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čiže, ako rodinný dom vám normálne bez toho, aby ste 

priniesli potvrdenie, že ste napojený na vodu, na energie, 

na siete, na kanalizáciu,  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môže mať studňu. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

vám to stavebný úrad  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môže mať studňu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Tak, to je ozaj taký divný postup stavebného úradu, 

ale práve, akože, v Devíne mám podobné prí teda prípady, 

kedy ľudia pod hlavičkou (poznámka: odkašľanie) rekreačných 

chatiek si stavajú normálne rodinné domy.  

Upozorňovala som to, že by sa mesto s týmto problémom 

asi malo zaoberať, lebo keď povoľujete rekreačnú chatu. Tá 

nemusí mať ani vodu, ani siete, ani kanál ani nič a potom 

je tam rodinný dom a potom zrazu máme problém. Ale veď my 
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platíme dane a vy nám nedáte vodu, kanál a tak ďalej, 

(gong) a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee, pokiaľ nemáme ďalšie príspevky, tak odovzdávam 

slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme prijímať, schvaľovať návrh uznesenia eee, 

nebudem to čítať celé, ale jednak mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie petíciu samotnú a potom žiada primátora, 

aby uskutočnil stretnutie a tak ďalej.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím vás, prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťšesť. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Sľubujem, že sa tým budeme zaoberať. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 37-Petícia za výstavbu vodovodu a pripojenia vody na 
ulici Za humnami 

 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  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  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   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Petícia za výstavbu vodovodu a pripojenia vody na ulici Za 

humnami 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

Petíciu za výstavbu vodovodu a pripojenie pitnej vody na 

ulici Za humnami. 

B. žiada 

primátora hlavného mesto SR Bratislavy, 
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aby uskutočnil stretnutie medzi oprávnenými zástupcami 

hlavného mesta SR Bratislavy a oprávnenými zástupcami 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., predmetom 

ktorého má byť prerokovanie výstavby vodovodu a následné 

pripojenie pitnej vody na ulici Za humnami v mestskej časti 

Bratislava-Vajnory. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 16 NÁVRH NA MENOVANIE ZÁSTUPCOV DO RÁD 
ŠKÔL V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

ideme ďalej, vraciame sa k bodu číslo šestnásť, Návrh 

na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči, k predmetnému materiálu prednesie 

spracovateľ. Úvodné slovo. 

Nech sa páči, spracovateľ. 
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Mgr. Vladimír   D o l i n a y ,  poslanec MsZ, predseda 

komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem. Ďakujem za slovo. 

Ide vlastne o celkom jednoduchý materiál, ktorý bude 

mať trošku možno dlhšiu dôvodovú správu, eee kde me 

menujeme vlastne troch zástupcov do rád škôl v pôsobnosti, 

Základných umeleckých škôl v pôsobnosti mesta.  

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava je 

zriaďovateľom dvanástich základných umeleckých škôl 

a piatich centier voľného času.  

Podľa paragrafu 25 odsek 5 zákona číslo 596/2003 

zákona o štátnej správe v školskej eee v ško v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov má zriaďovateľ povinnosť 

delegovať štyroch zástupcov do nových rád škôl a rád 

školských zariadení. 

Uplatnenie legislatívy v hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave. 

Na výkon tejto povinnosti schválilo Mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy uznesením číslo päťsto 567/2008 zo dňa 

20. novembra 2008 systém obsadzovania miest v radách škôl a 

v radách školských zariadení, ktorých je hlavné mesto 
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zriaďovateľom. Systém zároveň deklaruje záujem a ochotu 

mestských častí v tejto oblasti spolupracovať. 

Nakoľko počet zamestnancov v cévéčé (CVČ) nedosiahol 

počet stanovených vyhláškou Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky číslo 291/2004 eee Zbierky zákonov, 

ktorou sa určuje, určujú podrobno podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o 

ich organizačnom a finančnom zabezpečení pre ustanovenie 

jedenásťčlennej rady školského zariadenia, určil 

zriaďovateľ v metodickom usmernení Postup pri ustanovení 

rady základnej umeleckej školy a rady centra voľného času. 

Potč počet členov rady školských zariadení pri počte 

zamestnancov nižšom ako dvadsaťpäť a vyššom ako desať 

na sedem a pri počte zamestnancov desať a menej na päť, 

bodka.  

Pri počte členov rady školy sedem je stanovený počet 

delegovaných zástupcov zriaďovateľa dva a pri počte členov 

rady školy päť je stanovený počet delegovaných zástupcov za 

zriaďovateľa jeden.  

Pri obsadzovaní miest v radách škôl a v radách 

školských za zariadení treba dbať o dodržiavanie platného 

uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 38/2007 zo dňa 

1. marca 2007. 
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Jeden kandidát môže byť delegovaný maximálne do troch 

školských rád. 

Menovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školy 

pri Základnej umeleckej školy Jána Albrechta 

na Topoľčianskej ulici,  

do rady školy pri Základnej umeleckej škole 

na Istrijskej ulici,  

do rady školy pri Základnej umeleckej škole 

na Exnárovej ulici  

a do rady školy pri Základnej umeleckej škole 

na Hálkovej ulici v Bratislave. 

Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia rád škôl pri 

zéueš (ZUŠ) Jána Albrechta na Topoľčianskej ulici a pri 

zéueš (ZUŠ) na Istrijskej ul. zaniká i mandát všetkým 

členom menovaným v uplynulom období za zriaďovateľa v 

týchto radách škôl.  

Na základe uvedeného je preto potrebné v súlade 

s paragrafom 25 odsek 5 zákona číslo 596/2003 Zbierky 

zákonov do uvedených rád škôl menovať zástupcov za 

zriaďovateľa pre nové funkčné obdobie týchto rád škôl.  

Tiež je potrebné v súvislosti s ukončením pracovného 

pomeru inžinierky Aleny Mareč Marečkovej na Magistráte 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 

k 31. 12. 2017, ktorá bola menovaná za členku rady školy 
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pri zéueš (ZUŠ)  na Exnárovej ulici, menovať do tejto rady 

školy nového člena, a to z radov pracovníkov magistrátu.  

Z dôvodu dosiahnutia plnej funkčnosti rady školy 

pri zéueš (ZUŠ) na Hálkovej, najmä z dôvodu, že 

k 28. februáru 2018 končí funkčné obdobie riaditeľky tejto 

školy, je potrebné doplniť zástupcu za zriaďovateľa z radov 

poslancov.  

Potreba vyplýva i z dôvodu, že doterajšie doterajšej 

členke menovanej z ra radov poslancov mestského 

zastupiteľstva inžinierky Vier Viere Kimerlingovej skončil 

v novom volebnom období mandát poslankyne mestského 

zastupiteľstva. 

Na základe uvedeného predkladáme návrh na, v troch 

bodoch. 

Po prvé, vzatie na vedomie zánik členstva eee, asi 

treba ich menovať všetky?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Tak, berieme teda vzatie na vzatím na vedomie zánik 

členstva v materiáli uvedených členom rád škôl,  

po druhé, delegovanie  
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Tomáša Palkoviča, novozvoleného poslanca (gong) 

mestského zastupiteľstva eee  

a opätovné menovanie. Kataríny magisterky Kataríny 

Lukyovej, zamestnankyne magistrátu,  

doktora Juraja Monsbergera, zástupcu za mestskú časť 

Bratislava Petržalka 

a doktorky Zory H Hudíkovej na základe návrhu 

riaditeľky zéueš (ZUŠ) do rady školy pri zéueš (ZUŠ) Jána 

Albrechta na Topoľčianskej ulici. 

Magistra Rastislava Tešoviča, novozvoleného poslanca  

a opätovné menovanie doktora Mariana Valoviča, 

zamestnanca magistrátu  

a Ota Gregora na základe návrhu riaditeľa zéueš (ZUŠ) 

do školy pri zéueš (ZUŠ) Istrijská. 

Za mestskú časť Bratislava Devínska Nová Ves bude 

doplnený po predložení (gong) návrhu. 

A po tretie.  

odvolanie inžinierky Marečkovej z členstva v rade 

školy pri zéueš (ZUŠ) Exnárovej 

a súčasne aj delegovanie inžinierky Eriky 

Pisarčíkovej, zamestnankyne magistrátu do rady školy pri 

zéueš (ZUŠ) Exnárova v Bratislave. 

A po bé (b) odvolanie (gong) Viery Kimerlingovej, 

bývalej poslankyne mestského zastupiteľstva z členstva 

v rade školy pri zéueš (ZUŠ) Hálkova v Bratislave 
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a súčasne delegovanie sil inžinierky Silvie Švecovej, 

zástupkyne z radov poslancov v mestskej časti Bratislava 

Nové Mesto (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Orga organizačné oddelenie, treba to, treba to čítať 

celé? Ten materiál?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vlado, vieš, že možno to nemusíš, nemusíš čítať celé, 

lebo to väčšinou ľudia majú.  

Mgr. Vladimír   D o l i n a y ,  poslanec MsZ, predseda 

komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Toľko, toľko z dôvodovej správy k tomuto materiálu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne pánovi poslancovi Dolinayovi. 

To znamená, že otváram diskusiu. 

Nech sa páči. 

Pán Vetrák,  
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máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len krátko.  

Najprv som si myslel, že kam si sa stratil (poznámka: 

prednášajúci sa zasmial), som pozeral, že kde si?  

A ale nie, akože, pekný materiál, len rozmýšľam, že 

či by si to nechcel radšej nazná nazvať na menovanie 

zástupcov do rád niektorých škôl. Lebo inak, keď som ja si 

zobral ten materiál, tak som si myslel, že tam budem mať už 

všetko hotové, vyplnené a potom som zistil, že to sú nejaké 

tri, štyri školy a ešte ďalších päť možno, strieľam, neni 

to tak presne, je ešte otvorených.  

Tak asi by bolo presnejšie to nazvať, že Návrh na 

menovanie zástupcov do rád niektorých škôl, lebo ešte s tým 

prídeš asi o nejaký mesiac, dva znova a bude sa ti to ro 

volať rovnako a potom nebudem ani vedieť, že ktoré čo bolo. 

Tak to len taký návrh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, ďakujem. 
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Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Išlo o požiadavku s oddelenia školstva, že treba 

tieto, minimálne tieto rady sfunkčniť, nakoľko sa tam 

chystajú výberové konania riaditeľov.  

Takže, komplexný materiál určite Vlado Dolinay potom 

už po prerokovaní s klubmi obsadíme normálne zase proporčne 

tak, ako to má byť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vlado Dolinay. 

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

Môžem?  

Juraj,  

ďakujem za doplnenie.  

Tuná išlo naozaj, že o tri rady školy, ktoré boli 

akoby nevyhnutné urgentné riešiť tým, že boli tie komisie 
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teraz narýchlo zvolávané, tak sme ich delegovali vlastne 

cez školskú komisiu a potom cez poslancov v mestskej časti, 

ktorých sa to týkalo, ak sa nenašli práve cez školskú 

komisiu.  

Ale keď už budeme v ďalšom kroku delegovať nominantov 

do rád škôl už vo všetkých školách, tak oslovím kluby 

a prakticky tam už potom to bude taký ten ucelený materiál. 

Takže, áno, je to do niektorých len rád škôl. Takže 

osvojujem si tento návrh. Ak sa to dá autoremedúrou, tak 

jasné. Uhm.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Keďže nebol žiadny pozmeňujúci, doplňujúci návrh, tak 

uznesenie nebudem čítať celé.  

Budeme uznesenie schvaľovať ako celok.  
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Berieme na vedomie ten zánik členstva, odvolávame 

osoby z tých rád škôl a delegujeme nové osoby do rád škôl.  

Pán primátor,  

môžte dať o ňom hlasovať. 

Ďakujem. 

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. 

Prítomných tridsaťtri poslankýň a poslancov. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 16-Návrh na menovanie do rád škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 33 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat   M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  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 ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman  
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

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

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na menovanie zástupcov do rád niektorých škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

zánik členstva 

1. PhDr. Ľudmily Farkašovskej, Mgr. Kataríny Lukyovej, 

PaedDr. Juraja Monsbergera a PhDr. Zory Hudíkovej 

v rade školy pri ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej 

ul. v Bratislave z dôvodu skončenia funkčného obdobia 

tejto rady školy, 

2. Ing. arch. Branislava Kaliského, PaedDr. Mariana 

Valoviča, Mgr. Jany Ďuriačovej a Ota Gregora v rade 

školy pri ZUŠ Istrijská v Bratislave z dôvodu 

skončenia funkčného obdobia tejto rady školy. 

B. odvoláva 

1. Ing. Alenu Marečkovú z rady školy pri ZUŠ na Exnárovej 

ul. v Bratislave z dôvodu skončenia jej pracovného 

pomeru na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, 

2. Ing. Vieru Kimerlingovú z rady školy pri ZUŠ Hálkova 

ul. v Bratislave z dôvodu skončenia jej mandátu 
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poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

C. deleguje 

1. Mgr. Tomáša Palkoviča (zástupca z radov poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) 

do rady školy pri ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej 

ul. v Bratislave, 

2. Mgr. Katarínu Lukyovú (zástupkyňa z radov zamestnancov 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) do rady školy 

pri ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ul. v 

Bratislave, 

3. PaedDr. Juraja Monsbergera (zástupca za mestskú časť 

Bratislava-Petržalka) do rady školy pri ZUŠ Jána 

Albrechta na Topoľčianskej ul. v Bratislave, 

4. PhDr. Zoru Hudíkovú (zástupkyňa na základe návrhu 

riaditeľky ZUŠ) do rady školy pri ZUŠ Jána Albrechta 

na Topoľčianskej ul. v Bratislave, 

5. Mgr. Rastislava Tešoviča (zástupca z radov poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) 

do rady školy pri ZUŠ Istrijská v Bratislave, 

6. PaedDr. Mariana Valoviča (zástupca z radov 

zamestnancov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) 

do rady školy pri ZUŠ Istrijská v Bratislave, 
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7. Ota Gregora (zástupca na základe návrhu riaditeľa ZUŠ) 

do rady školy pri ZUŠ Istrijská v Bratislave, 

8. Ing. Eriku Pisarčíkovú (zástupkyňa z radov 

zamestnancov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) 

do rady školy pri ZUŠ Exnárova v Bratislave, 

9. Ing. Silviu Švecovú, PhD. (zástupkyňa z radov 

poslancov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

v zastúpení poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy) do rady školy pri ZUŠ Hálkova 

v Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 17 NÁVRH NA ODPÍSANIE POHĽADÁVOK 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme k bodu sedemnásť, Návrh na odpísanie 

pohľadávok. 

Nech sa páči a dávam slovo spracovávateľovi tohto 

návrhu. 

Nech sa páči, máte slovo. 
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Mgr. Rudolf   I v i č i č ,  Mestské lesy v Bratislave 

Predkladáme návrh na odpísanie pohľadávok, sú to 

staré pohľadávky vyše dvadsať rokov, pretože dlžníci nemajú 

žiadny majetok. Sú tam priložené materiály, rozhodnutia 

súdu.  

Komisia odporučila finančná  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Trošičku hlasnejšie, keď môžte, bližšie k mikrofónu. 

Mgr. Rudolf   I v i č i č ,  Mestské lesy v Bratislave 

materiál schváliť.  

Toľko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha. Okej.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, to bolo asi všetko. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 537 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem pekne. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia.  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu schvaľuje 

odpísanie pohľadávky číslo jedna a odpísanie pohľadávky 

číslo dva. 

Neboli tam žiadne pozmeňujúce návrhy, tak nebudem to 

celé čítať.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o návrhu uznesenia ako celku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Áno, ja som to videl všetko. To sú staré veci, 

neexistujúcu.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nu nula poslancov. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 17-Návrh na odpísanie pohľadávok 
 Prítomní: 34 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat   M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 
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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   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na odpísanie pohľadávok 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. odpísanie pohľadávky č. 1 v sume 17 851,42 Eur voči 

podnikateľovi s obchodným menom Kodres Ľ.K. Kopunec 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 540 

Peter, Kočovce, 916 31 Kočovce, z dôvodu zastavenia 

exekučného konania pre nevymožiteľnosť pohľadávky,  

2. odpísanie pohľadávky č. 2 v sume 10 598,69 Eur voči 

podnikateľovi s obchodným menom Igor Kis KIS and syn, 

IČO 17618142, Dlhá 20, 949 01 Nitra, z dôvodu 

zastavenia exekučného konania pre nevymožiteľnosť 

pohľadávky. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 18 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA Č. 
1798/2014 ČASŤ C BODY 1 -10 ZO DŇA 
23.10. 2014 MESTSKÝCH LESOV 
BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pokračujeme ďalej. Informácia o plnení uznesenia 

číslo se 1798/2014 časť Cé (C) body 1 až10 zo dňa 

23. 10. 2014 Mestských lesov v Bratislave. Mestských lesov 

Bratislava. 

Nech sa páči, dávam slovo spracovateľovi. 
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Mgr. Rudolf   I v i č i č ,  Mestské lesy v Bratislave 

Tu predkladáme informáciu o plnení uznesenia.  

Posledný bod toho uznesenia je predkladať vždy na 

prvé zastupiteľstvo v roku hlásenie. Je to uznesenie staré 

päť rokov.  

Väčšia časť toho uznesenia už bola splnená dávno. 

V podstate uznesenie je splnené ako celok, takže tu 

navrhujeme, aby zastupiteľstvo zobralo na vedomie, že 

uznesenie bolo splnené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia,  
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na 

vedomie Informáciu o plnení uznesenia číslo 1798/2014 časť 

Cé (C) bod 1 až 10 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov 

Bratislava.  

Môžte dať pán primátor, o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri poslancov. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 18-Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C 
body 1-10 Mestských lesov Bratislava 

 Prítomní: 33 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat   M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  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 ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Hrčka  J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

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

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 časť C body 1 – 

10 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov v Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 časť C body  

1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 – Mestské lesy v Bratislave. 

koniec poznámky) 
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BOD 19 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA Č. 
1160/2018 ČASŤ B ZO DŇA 25.4.2018 - 
KONCEPCIA ROZVOJA MESTSKÝCH LESOV 
BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme rovno k devätnástke, Informácia o plnení 

Uznesenia číslo 1160/2018 časť Bé (B) zo dňa 26. apríla 

2018. Koncepcia rozvoja Mestských lesov Bratis Bratislava. 

Mgr. Rudolf   I v i č i č ,  Mestské lesy v Bratislave 

Toto uznesenie informujeme, že prvá úloha v časti Bé 

(B) Koncepcia zonácia mestských lesov bola vypracovaná. 

A tá druhá časť, nám bolo uložené zapraco plniť akčný 

plán. Tak akčný plán bol zapracovaný do návrhu rozpočtu na 

rok 2019. Teda keď bude schválený, môžme aj plniť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Mrva,  

máte slovo. 
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Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Dobrý večer. 

To, že sa venujem mestským lesom asi všetci už viete, 

kto čítate mejly (maily).  

Každopádne, pán primátor, chcem vás poprosiť, táto 

koncepcia rozvoja bol jeden z najkvalitnejších materiálov, 

ktorý bol spracovaný v minulom volebnom období pod vedením 

pána Žalmana. Pracovala na tom pracovná skupina. Pán Káčer 

nám pomáhal túto skupinu aj formovať. Čiže, vie o čom 

hovorím.  

Sú tam nejaké veci, ktoré by bolo treba zahrnúť do 

rozpočtu, a preto vás chcem poprosiť, naozaj, Mestské lesy 

dlhodobo boli v úzadí pozornosti a aj preto niektoré veci 

neboli realizované tak, ako majú byť realizované.  

A preto vás chcem naozaj poprosiť, aby v návrh 

rozpočtu bola táto žiadosť Mestských lesov o navýšenie 

rozpočtu vzhľadom na plnenie koncepcie zapracovaná.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ak sa nikto iný nehlási do diskusie, dávam slovo 

návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy po prerokovaní  materiálu berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesenia číslo 1160/2018 časť 

Bé (B) zo dňa 26. 4. 2018, Koncepcia rozvoja Mestských 

lesov Bratislava. 

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dokončíme. Ja som pripravený 
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(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 19-Informácia o plnení uznesenia č. 1160/2018 časť B 
z 26.4.2018 Koncepcia rozvoja Mestských lesov Bratislava 

 Prítomní: 35 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat   M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  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   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka  J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 1160/2018 časť B zo dňa 26. 

04. 2018 – Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 1160/2018 časť B zo dňa 26. 

04. 2018 – Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave. 

koniec poznámky) 
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BOD 20 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU KONTROLY 
NAJVYŠŠIEHO KONTROLNÉHO ÚRADU SR K 
EFEKTÍVNOSTI A ÚČINNOSTI TRIEDENÉHO 
ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU V HLAVNOM 
MESTE SR BRATISLAVE A PRIJATÝCH 
OPATRENIACH 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo dva je Informácia o výsledku kontroly 

Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 

k efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho 

odpadu v hlavnom meste SR Bratislave a prijatých 

opatreniach. 

Nech sa páči, dávam slovo spracovateľovi tohto 

materiálu. 

Ing. Katarína   P r o s t e j o v s k á ,  vedúca oddelenia 

životného prostredia a mestkej zelene: 

Dobrý deň prajem. 

V dňoch od 27. júla do 31. októbra prebiehala 

kontrola Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky  

v hlavného mesta na efektívnosť a účinnosť triedeného 

komunálneho odpadu.  
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Kontrolu, ktorú vykonali pracovníčky, kontrolou 

neboli zistené žiadne porušenia platnej legislatívy 

a výsledkom kontroly boli len odporúčania  

Prečítam odporúčania:  

Upraviť označenie zberných nádob určených na triedené 

zložky plasty, kova, kovy a viacvrstvové kompozitné 

materiály v súlade s platným vézeten (VZN) o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi.  

Čiže toto odporúčanie bude plniť spoločnosť OLO 

v spolupráci s oddelením životného prostredia a mestskej 

zelene. 

Ďalej. Ciele programového rozpočtu pripraviť tak, aby 

bolo možné jej vyhodnotiť na základe merateľených 

ukazovateľov, ktoré s cieľmi priamo súvisia. Tak bude 

zabezpečená preukaznosť splnenia týchto cieľov, toto 

opatrenie bude plniť oddelenie životného prostredia 

a mestskej zelene. 

A potom vymáhať nedoplatky na miestnom poplatku za 

komunálny odpad tak, aby sa dosiahlo stopercentné plnenie 

predpokladaného výnosu z miestneho poplatku. Toto bude 

plniť oddelenie miestnych daní a poplatkov. 

Kontrolované, teda kontrolórky dostávali podklady od 

oddelenia životného prostredia a mestskej zelene, od sekcie 
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financií, od oddelenia rozpočtu a kontrolingu, oddelenia 

miestnych daní a poplatkov a Odvoz a likvidácia odpadu, 

akciová spoločnosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Za váš návrh a otváram diskusiu.  

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

No ja by som do v takom optimistickom duchu teda 

nevidela. 

Minimálne chcem poslancov upozorniť na strane štyri 

osemnásť krátka časť, ktorá sa týka fakturácie odpadového 

hospodárstvo, kde bolo zistené, že hlavné mesto uhrádzalo 

mesačne dva milióny euro bez položkovitej štruktúry 

nákladových položiek, respektíve, súpisu, ktorý by 

preukazoval konkrétne jednotkové ceny zberu, prepravy, 

dodania služieb a podobne. 

Takýto zavedený systém nezabezpečoval preuza 

preukázateľnosť účtovníctva a možnosť kontroly zo strany 
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hlavného mesta a zároveň nebolo možné vyhodnocovať 

porovnávať, analyzovať hospodárnosť, efektívnosť systému 

nakladania s odpadmi v meste. Bodka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Pani Pätoprstá mi to troška vyfúkla.  

A ešte mám jednu otázku.  

Neviem, či je tu niekto z OLa (OLO), od vás, alebo 

ste všetci z oddelenia, ale je tam tá úloha do 29. 3., že 

máte prelepovať tie nádoby, že v akom je to stave? Ak sa 

môžem opýtať. Že stíha sa to, nestíha sa to? Že v akom je 

to stave? Lebo ten termín sa už blíži. To je opatrenie pre 

OLO ako výsledok tej kontroly.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Ing. Katarína   P r o s t e j o v s k á ,  vedúca oddelenia 

životného prostredia a mestkej zelene: 

V OLO pripravuje vizualizáciu nálepiek, ktorá by mala 

byť v budúcom týždni skontrolovaná a odsúhlasená oddelením 

životného prostredia a me mestskej zelene v súlade s 

vézetenkom (VZN), následne sa ná nálepky začnú tlačiť 

a vymieňať zhruba na šesťtisícšesťsto kusov kontajnerov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Iba informácia pre mňa. 

Môžte mi tie nálepky pred tým ukázať?  

Ďakujem. 

Ak nikto nemá.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, spracovateľ,  

nech sa páči. 

Ing. Katarína   P r o s t e j o v s k á ,  vedúca oddelenia 

životného prostredia a mestkej zelene: 

Že, že áno, samozrejme. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ale pred tým, ako vytlačíte šesťtisíc kusov.  

Ďakujem. 

Eee, dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na 

vedomie Informáciu o výsledku kontroly enkáú (NKÚ) a tak 

ďalej.  

Po, prosím, pán primátor, môžme dať hlasovať o tomto 

uznesení. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť poslancov. 

Za bolo tridsaťpäť, proti bolo nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 20-Informácia o výsledku kontroly NKÚ k efektívnosti 
a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu 

 Prítomní: 35 Áno 35 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   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  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 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   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová   

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného 

úradu SR k efektívnosti a účinnosti triedeného zberu 

komunálneho odpadu v hlavnom meste SR Bratislave a 

prijatých opatreniach 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného 

úradu SR k efektívnosti a účinnosti triedeného zberu 

komunálneho odpadu v hlavnom meste SR Bratislave a 

prijatých opatreniach. 

koniec poznámky) 
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BOD 21 INFORMÁCIA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM 
ODPADOM, SEPAROVANOM ZBERE 
A STRATEGICKÝCH VYHLIADKACH 
DO BUDÚCNOSTI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme k ďalšiemu bodu. 

Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 

separovanom zbere a strategických vyhliadkach 

do budúcnosti.  

Nech sa páči, spracovateľ, máte slovo. 

Spracovateľka: 

Dobrý deň prajem. 

Predkladáme informáciu o nakladaní s komunálnym 

odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkách do 

budúcnosti.  

Tento materiál zohľadňuje rok 2017.  

Je to vlastne z toho dôvodu, že bol predložený už 

v minulosti, len sa nedostal na prerokovanie. Nový 

materiál, ktorý bude zohľadňovať rok 2018 bude predložený 

v júni tohto roka. 
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Ja si dovolím veľmi stručne zhrnúť nejaké závery 

tohto materiálu. V podstate, tento materiál zohľadňuje 

a vyhodnocuje nakladanie s odpadom na území Bratislavy 

jednak za rok 2017, ale v porovnaní aj s predošlými rokmi.  

V zásade môžme povedať, že v roku 2017 sa zvýšila 

produkcia všetkých druhov odpadu, pričom najviac bolo 

vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu zhruba 

stoosemnásťtisíc štyristosedemdesiatdva ton. 

Takisto stúpali v roku 2017 aj triedené zložky 

odpadu.  

Tento materiál zohľadňuje aj kľúčové projekty, ktoré 

sa v roku 2017 zrealizovali. Jedným z nich bolo zavedenie 

odvozu a zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad 

a zelene. A teda možnosť obyvateľov rodinných domov zapojiť 

sa a požiadať hlavné mesto o pridelenie zbernej nádoby 

hnedej na bioodpad zo záhrad a zelene, respektíve 

kompostéra bez navýšenia poplatku.  

V podstate toto, tento krok vlastne priniesol aj 

vyššiu mieru nárastu vyzbieraného bioodpadu, ktorý následne 

teda smeroval do do kompostárne a bol zhodnotený.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Otváram diskusiu o tomto bode.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Chcem sa spýtať.  

To zvýšenie zberu odpadu by mohlo byť zvýšené aj tým, 

že by sa zvýšila kontrola u niektorých subjektov, najmä 

štátnej správy. Ja viem o tom, že mnohé aj ministerstvá, 

proste, netriedia odpad a pritom je to v Programe 

hospodárs, teda pro Programe odpadového hospodárstva tejto 

vlády. 

Takže, povedzte mi, kto je vlastne zodpovedný za 

kontrolu, ktoré inštitúcie, ale aj subjekty. A kto má 

kontrolovať? Má to ministerstvo životného, alebo mesto, 

obec to má kontrolovať? Lebo tu vidím najväčší problém, že 

odvážame odpad, ale je ne nevytriedený hlavne z inštitúcií, 

ktoré by to mali robiť automaticky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 
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Počkajte.  

Ing. Katarína   P r o s t e j o v s k á ,  vedúca oddelenia 

životného prostredia a mestkej zelene: 

Kontroluje to okresný úrad a slovenská inšpekcia 

životného prostredia. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

Samozrejme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Antalová Plavúchová, 

máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa chcela spýtať a reagovať na váš poslednú 

časť vášho vystúpenia pani predkladateľky a to je 

nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom. 
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Ja by som chcela teda oceniť, že sa zaviedol zber 

bioodpadu z domácností a zo záhrad, ale k tomu smeruje aj 

moja otázka, že a a rovnako nie len moja, otázka mnohých 

obyvateľov, ktorí sa na mňa obrátili, že kedy, alebo či 

vôbec sa plánuje so zavedením zberu biologického odpadu aj 

z bytových domov. Teda, nie len z rodinných, individuálnej 

rodinnej výstavby.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Spracovateľka: 

V podstate čo sa týka nakladania bioodpadu zo záhrad 

a zelene, tak v roku 2017 bol zavedený zber pre rodinné 

domy. V roku 2018, myslím že bol, že sa táto po povinnosť 

v podstate rozšírila, alebo možnosť, rozšírila pre 

individuálnu bytovú výstavbu. V tomto prípade sa môžu do 

tohto projektu zapojiť tie bytové domy, ktoré sú vlastníkom 

pozemku so zeleňou. Tieto bytové domy však majú možnosť 

požiadať nie o nádobu, ale len o kompostér.  

Ale samozrejme, pokiaľ splnia všetky podmienky a sú 

ma majiteľom pozemku so zeleňou, tak tento kompostér im 

bude pridelený.  
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Priznám sa, nepamätám si teraz úplne z hlavy presné 

čísla, ale myslím, že od zapojenia, alebo teda začatia 

tohto projektu pre ibévečky (IBV) bolo, myslím, 

distribuovaných okolo štyridsať kompostérov. Myslím, že tak 

nejako.  

V podstate je to za rok 2018 pre bytové domy len. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Pilinský,  

máte slovo. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďak ďakujem.  

Ja by som možno ešte doplnil Lenku.  

Lenka, prave pravdepodone teda myslela nie len teda 

tie bytové domy, ktoré sú vlastníkmi nejakej zelenej 

plochy, kde by teda mohla byť jednak uukladaná tráva, či už 

z kosenia, alebo z zo stromov, teda z lístia, ale je to ten 

kvázi komunálny odpad, ale teda kuchynský, hej?  

Takže, možnože k tomuto to skôr smerovalo.  
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Ale ja by som využil príležitosť, že tu máme OLO a na 

os ostatnej dozornej rade sme riešili do pätnásteho je 

plánovaná tá neš, ne nešťastná, tá, asi sa tomu nevyhneme, 

uzávera dopravy v oblasti Mlynských Nív a jak šoféri, tak 

viacerí teda ľudia z OLa (OLO) signalizovali, že, že zatiaľ 

oni nemajú nejaké,  

pán primátor,  

to je aj pre vás. 

Lebo hovorím, že ste spustili tú kampaň ohľadne 

uzávery dopravy na Nivách a že by sa určite pri pri tej 

kampani malo myslieť aj na to, že aj OLO bude musieť byť 

nejakým spôsobom riešené. Či už budú im umožnené využívať 

tie avizované buspruhy, alebo či sa budú skôr vyberať tie 

zberné nádoby.  

Trebárs potom zase dať usmernenie, alebo teda,  

požiadať obyvateľov, aby boli tolerantní, lebo keď tam 

niekomu budú o o piatej, o štvrtej trieskať kontajnery, asi 

tí ľudia moc na nadšení nebudú.  

Tak, nech si neodskáču tí tí šoféri a tí obsluhovači 

tých kontajnerov, ale proste, aby sa aj na takéto veci 

v tej masívnej kampani myslelo. Pretože, myslím si, že tá 

uzávera dopravy spôsobí problém aj pri obsluhe mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Polakovič. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja považujem túto správu trošku fo, za formalistickú. 

Trochu ma prekvapilo, že sa napríklad odvolávame v nej na p 

na príjmy z Recyklačného fondu, pričom ten bol zrušený 

koncom roku 2016. 

Čiže, nerozumiem, čo robí v správe 2017. 

Rovnako a tá správa hovorí o strategických výhľadoch 

do budúcna v roku 2020 máme mať päťdesiatpercentnú eee, 

päťdesiatpercentný podiel triedeného odpadu. Momentálne je 

tam konštatované, že máme nárast. Momentálne sme na 

sedemdesiatsedem percent a tiež tam nevidím nejakú 

stratégiu, ako tento podiel eee znižovať. Nevidím tam nič 

okolo dotrieďovacej linky na plasty.  

Čiže, ja osobne trochu mám pocit, že tá správa je, 

neviem, nevidel som teda predchádzajúcu z roku 2016, ale 

neviem či dokonca tu neni kopy end pejt (copy and paste) 

niektorých častí, keď tam vidím ten Recyklačný fond.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, nech sa páči, spra spracovateľ. 

Ing. Katarína   P r o s t e j o v s k á ,  vedúca oddelenia 

životného prostredia a mestkej zelene: 

Je pravdou, že Recyklačný fond bol zrušený v roku 

2016, ale v roku 2017 boli ešte vyplácané peniaze za rok 

2016 na základe podkladov, ktorý ktoré sa dávali 

Recyklačnému fondu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Nefunguje pani Kratochvílovej, chcela sa prihlásiť 

a nejde jej to. 

Neviete čo to sa deje? 

(poznámka: „počuť mimo mikrofón ženský hlas „chcem 

reagovať na pána Pilinského.“! 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: ženský hlas „aha“) 
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Možno sa to tam nejak. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Buocik,   

máte slovo. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne,  

pán primátor. 

Chcem sa opýtať predkladateľov. 

V súčasnosti nie je možné si od OLA (OLO) požiadať 

pre fyzickú osobu o nádoby na separovaný odpad pre rodinné 

domy. Viem, že niekedy v minulosti to možné bolo. A v tejto 

súvislosti by som sa chcel teda opýtať, či OLO v súčasnosti 

eviduje takéto, takéto požiadavky od obyvateľov, pretože ja 

konkrétne viem, že určite z Ružinova takéto požiadavky 

eviduje, pretože ma v tejto veci eee v tejto veci ma 

kontaktovali občania.  

A teda, mám naozaj na mysli nádoby na eee, na plasty, 

na papier, na sklo. Mnohí ľudia teda majú na to priestor 

pri svojich rodinných domoch a radi by to robili, ale tým, 

že teda OLO aktuálne už túto službu neposkytuje, tak 

samozrejme, je to trošku problém. 
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A tiež by som sa chcel opýtať, aké sú náklady na 

takýto jeden, jeden kontajner separovaného odpadu? Na na to 

teda ročné náklady na to vynášanie takéhoto, takéhoto 

odpadu?  

Ďakujem pekne. 

Ja možnože, inak túto otázku položím aj v rámci 

interpelácií pánovi primátorovi, lebo teda, považujem to za 

celkom vážny problém. Veľa ľudí to chce. Chce separovať 

a vlastne, myslím si, že OLO ako mestská firma by mala 

umožniť, umožniť toto robiť. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, váš čas na odpoveď. 

Ing. Katarína   P r o s t e j o v s k á ,  vedúca oddelenia 

životného prostredia a mestkej zelene: 

Áno, chceli sme to zaviesť do systému. Keďže máme 

dvadsaťjednatisíc šesťsto rodinných domov. Organizácia 

zodpovednosti výrobcov, ktorá vlastne hradí náklady na 

triedený zber toto zatiaľ odmietla, keďže by išlo o ten ná, 

veľký nárast nákladov. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 569 

Takže, zatiaľ, zatiaľ sa to nedostalo do systému.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech s, nech sa páči, pán poslanec Tešovič, faktická. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán kolega Buocik otvoril jednu tému. Pokiaľ sa týka 

teda rodinných domov a bytoviek, v niektorých mestských 

častiach máme také problémy, že v zmiešaných územiach, kde 

sú aj bytové domy, ktoré si, ktoré majú teda kontajnery na 

separovaný odpad a si ich uzamykajú do tých oplotených 

klietok na tie čipy a pokiaľ je v tej istej ulici, alebo 

teda v tej istej štvrti máme aj rodinné domy, títo 

obyvatelia sa potom do tých, do tých domov nedostanú. 

Čiže, toto je taký námet na riešenie. Dá sa to, podľa 

mňa, riešiť už priamo pri jednotlivých tých, tých  

zmluvách, ktoré sa uzatvárajú pri dodávke týchto, týchto 

zberných nádob.  

A ešte mám takú jednu otázku, že či sa uvažuje s tým, 

že by sa zelený odpad zberal aj počas jún, zimných 

mesiacov, pretože naozaj, v v mestských v eee mestských 

častiach, kde, kde teda máme tie zástavby rodinných domov, 
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tak nie je ani tak problém so zeleným odpadom zo záhrad, 

ale napríklad z (gong) (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

a tie sa produkujú celo 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. Vaša odpoveď. 

Spracovateľka: 

Ja možno týmto odpoviem aj pánovi Pilinskému. 

Čo sa týka v podstate nakladania z bioodpadom 

z domácnosti a kuchyne.  

Ono, odvoz odpadu v Bratislave sa riadi všeobecne 

záväzným nariadením o komunálnych odpadoch a drobných 

stavebných odpadoch. V zmysle tohto vézetenka (VZN) 

postupujeme aj my.  

Bratislava má výnimku na spaľovanie tohto druhu 

odpadu. Teda er 1. To znamená, že tento druh odpadu teda 

smeruje do čiernych zberných nádob, ktoré teda idú do 

spaľovne a tam sa spaľujú.  

Práve preto vézetenko (VZN) stanovilo nakladanie 

a teda triedenie bioodpadu do hnedých nádob, ale je to len 

bioodpad z zo záhrad a zelene.  
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Teraz som zabudla, sa priznám, tú otázku, ktorú som 

mala.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Zatiaľ, zatiaľ. Samozrejme, je to na rozhodnutí mesta 

a v podstate na na všeobecne záväznom nariadení. Momentálne 

nemáme takú informáciu, alebo teda požiadavku, že by sme 

mali tento druh odpadu z kuchýň a domácností separovať 

samostatne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Kratochvílová,  

máte slovo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, ja by som reagovala na pána Pilinského. 

My máme, alebo zajtra teda máme prvé zasadnutie 

krízového štábu práve kvôli uzávierkam dé štyri er sedem 

(D4/R7), ale už predtým, ale aj zajtra sú pozvaní nie len 

teda zástupcovia OLA (OLO), kvôli vlastne tej tomu 

problému, čo ste povedali, aj Slovnaftu.  
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Vieme, že sa ich to dotkne tieto uzávierky a sme 

s nimi v komunikácií.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa chcem spýtať teda, či mesto pripraví také 

uznesenie aj na zber aj kuchynského odpadu?  

A druhá otázka. 

V akom stave je tá idea zapustených, alebo 

polozapustených kontejnerov? Lebo nám veľmi šetria priestor 

aj sú krajšie na verejnom priestore. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, odpoveď. 
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Ing. Katarína   P r o s t e j o v s k á ,  vedúca oddelenia 

životného prostredia a mestkej zelene: 

Čo sa týka odpadu z kuchýň, teda v zákone, zákon nám 

umožňuje, keďže máme dve spaľovne na Slovensku v Bratislave 

a v Košiciach, umaž, umožňuje tento odpad spaľovať. 

My ako oddelenie životného prostredia toto vítame, 

pretože naozaj je problém zahusťovať s ďalšími kontajnermi 

niektoré mestské časti. Máme veľké problém v Starom Meste, 

v Novom Meste nie je už priestor. Ale samozrejme, zákon 

umožňuje zhodnocovať takýto odpad energeticky, čo, čo 

pokladáme za dobré aj z hľadiska toho, že program 

odpadového hospodárstva nám hovorí, že máme naplňovať 

kapacitu spaľovne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Kuruc,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja budem reagovať na pána Buocika, ktorý bol teda 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ospravedlňujem sa, ešte, ešte vás na na sekundu 

zastavím.  

Bolo tam ešte niečo na dopovedanie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, prepáčte. Podzemné kontajnery. Úplne som 

zabudol.  

Tak ešte vraciam slovo späť spracovateľovi. 

Ospravedlňujem sa. 

Spracovateľka: 

Ďakujem pekne. 

Čo sa týka polopodzemných kontajnerov, máme za sebou, 

v podstate, ak by som to nazvala, dva také projekty. Jedným 

je projekt pilotný, ktorý financovala spoločnosť OLO 

v rokoch 2017, 2018, kedy vznikli polopodzemné kontajnery 

v niektorých mestských častiach.  

Následne, na základe schválenia mestského 

zastupiteľstva v roku 2018 sa tento projekt rozšíril 

a spoločnosť OLO poskytovala žiadateľom finančný príspevok 
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vo výške päťdesiat percent na vybudovanie polopodzemných 

kontajnerov. 

Do termínu, kedy sa predkladali žiadosti o tento 

príspevok, čo bolo do 30. septembra, sme dostali 

predložených sedem žiadostí. Viacmenej z toho bolo 

schválených päť a v podstate tam už aj prebieha realizácia 

tých polopodzemných kontajnerov. 

Tie dve neboli schválené z dôvodu, že predkladatelia,  

alebo teda žiadatelia, nebol tam vhodný pozemok na 

vybudovanie týchto polopodzemných kontajnerov. 

V súčasnosti tento projekt je v takom stave, že 

dokončuje sa vlastne realizácia tých schválených projektov, 

kde je teda, OLO poskytuje finančný príspevok. Pokiaľ má 

nejaký žiadateľ záujem, alebo teda správca nehnuteľnosti 

záujem, samozrejme, je možné si polopodzemné kontajnery eee 

zrealizovať, ale v podstate na vlastné náklady.  

Je to ale samozrejme všetko otázka na hlavné mesto.  

Áno. Je to všetko otázka teda na hlavné mesto a na 

mestské zastupiteľstvo v akom, v akom smere sa teda bude 

tento projekt uberať. My sme, samozrejme, pripravení na 

akúkoľvek spoluprácu.  

A spoločnosť OLO v tejto chvíli zabezpečuje, 

samozrejme, odvoz z týchto polopodzemných kontajnerov.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. 

Pán Pilinský.  

Prepáčte, pán Kuruc tam bol ešte. 

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

Ďakujem. 

Ja budem reagovať naozaj na pred, predrečníka na pána 

Buocika, lebo potom sa tá rozprava tých faktických nejak 

zvrhla a bolo to tak krížom-krážom. 

A Janko,  

kedysi to bolo, naozaj, že tie nádoby boli, len potom 

sa to nejak zmenilo aj legislatívne. Ale dneska sa uvažuje, 

aspoň tak mám informáciu z ministerstva životného 

prostredia, že sa zasa začnú povinne zálohovať a vracať 

plastové fľašky a tým pádom celý tento, separácia plastov 

bude úplne vybavená a asi OLO nebude mať čo separovať. 

Malo by to byť už tento rok schválené, podľa mojich 

informácií, aj na základe nejakých odporúčaní Európskej 

únie. Tým pádom žlté nádoby úplne budú mimo.  

Čo sa týka skla, to už celkovo klesá. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Prakticky to isté chcel som povedať, čo povedal 

Martin. 

Možno ešte k tým polopodzemným kontajnerom, že 

ďakujeme za tú iniciatívu. A aj teda, to bola iniciatíva aj 

niektorých mestských poslancov, že sme takúto iniciatívu 

a takýto príspevok cez OLO vybavili.  

U nás v Rači bolo,  teda v novom kvázi sídlisku tiež 

takýto kontajnerové stojisko vybudované. Sú aj niektoré 

kontajnerové stojiská, ktoré už, bohužiaľ, zhoreli.  

Takže, aj s týmto sa musíme v Bratislave potýkať.  

Takže, ja chcem poďakovať spracovateľovi za tento 

materiál. 

A tak, ako spomenul Martin, keď, keď bude zavedená tá 

sepáracia PET fliaš, ktoré tvoria deväťdesiat percent toho 

plastového odpadu, tak ešte budeme radi, že tú nešťastnú 

separačnú linku sme nebudovali my ako mesto, alebo teda ako 

OLO za vlastné, ale že sme to riešili takýmto spôsobom 
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a rovnako tie, tie zbery v tých rodinných domoch budú možno 

bezpredmetné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Tešovič,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Ja sa len chcem spýtať. Možno som prepočul odpoveď. 

Ja som sa v predchádzajúcej faktickej pýtal vlastne na ten 

problém s oplocovaním stojísk, kde sú zberné nádoby na na 

recyklovaný odpad. Kde, pokiaľ teda v tej zóne sú aj 

rodinné domy, tak ľudia s rodinných dodomov sa tam 

nedostanú, ale zároveň si nevedia objednať pre seba svoje 

malé nádoby.  

Či je takýmto spôsobom, či je možné s tým niečo, 

niečo spraviť, najmä hladis, teda pri nejakých pravidlách 

umiestňovania kontajnerov a riešiť tú situáciu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Hrčka,  

máte slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Á, ja by som chcel sa dve veci spýtať.  

Prvá vec je, alebo síce je to rok 2017, na druhej 

strane od 30. 6. asi 2018 je ukončená zmluva Vassalom 

a chcel by som sa spýtať, čo sa deje so separovaným 

odpadom?  

To znamená, kde končia plasty, kde končí papier? 

A teda, počul som rôzne veci a počul som aj to, že to končí 

v spaľovni. Tak len by som chcel počuť, že či to teda je 

pravda, neni pravda, alebo kde teda končí separovaný odpad 

od 30. 6., od kedy je ukončená zmluva s Vassalom? 

To je prvá vec. 

A druhá vec potom. Ako, polopodzem, teda tie 

zapustené, polozapustené smetné nádoby.  

Vypočítal aj niekto, ako, je to super vec, pokiaľ je 

to robené systematicky a nejakým spôsobom eee funkčne, len 

ja mám taký pocit, že ono sa to porozhadzovalo tak, aby to 
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bolo v každej mestskej časti. Vypočítal niekto ako 

vychádzajú náklady na vyprázdňovanie týchto košov oproti 

normálnym smetným košom?  

Lebo aby sme tu proste pre estetiku neplatili 

niekoľkonásobne viac, lebo z nejakého takého zdroja sa ku 

mne dostalo, že náklady na, na paradoxne, aj keď sú tie 

nádoby väčšie a chodí sa tam menej často, tak v konečnom 

dôsledku náklady na odvoz toho odpadu z tých 

polozapustených sú výrazne vyššie na tonu odvezeného odpadu 

ako z bežných kontajnerov. 

Tak chcel by som sa na to spýtať.  

Ako, bolo mi vysvetlené, že v prípade, že tá sieť 

bude výrazne hustejšia, tak vtedy sa to niekde dorovná, ale 

že v tomto momente vzhľadom k tomu, k tomu ako je to riedko 

aplikované a že ich je strašne málo a sú po po celom meste 

porozhadzované, tak len by som chcel vedieť, že či je to 

pravda? Aký je tam rozdiel? Koľkonásobne a či teda, sú to 

násobky, alebo percentá, je odvoz v cesty s týmito nádobami 

nákladnejší ako ako štandardný spôsob. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, máte slovo. 
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Spracovateľka: 

Čo sa týka triedenia odpadu, tak samozrejme, OLO aj 

v zmysle zmluvy, ktorú má uzatvorenú s hlavným mestom 

zabezpečuje zber a odvoz trieden, triedeného odpadu.  

To znamená, že zmesový komunálny odpad ide do 

spaľovne.  

Sklo ide odberateľom priamo na ďalšie spracovanie.  

Čo sa týka papieru a plastov, tak tie sú na naďalej 

dotrieďované v priestoroch súčasnej spoločnosti 

Bratislavská recyklačná, tak ako tomu bolo v minulosti. 

Čo sa týka nákladov na polopodzemné kontajnery, tie 

vám z hlavy, bohužiaľ, v tejto chvíli neviem povedať. 

Určite sú vyššie, pretože aj vy, ná náklady na samotné 

vybudovanie tých polopodzemných kontajnerov sú vyššie. 

A technika, samozrejme, tiež, pretože sa vyprázdňujú iným 

autom, ako tým klasickým zberným vozidlom, vyprázdňujú sa 

autom s hydraulickou rukou. 

Tieto náklady, samozrejme, vieme dať dokopy 

a poskytnúť, či už v materiáli, ktorý budeme predkladať 

v júni tohto roka za rok 2018, ale kľudne, pokiaľ bude 

požiadavka, tento materiál môžeme predložiť aj samostatne 

ako nejaké vyhodnotenie toho projektu.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Dolinay. 

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

Eee, to čo spomínal Jano, tak mne sa zdá, že zas 

a asi ho vykáže, keby ich bolo viac, tak sa znížia zrejme 

náklady aj na ten akoby prepočet na tonu.  

Ja by som sa chcel spýt spýtať, zas mne tam akoby pri 

tom plaste, to čo spomínal poslanec Kuruc, ešte sa vrátim, 

že vlastne, keby ajs bol, bol prijatý zákon o vracaní 

plastových fliaš, tak máme množstvo ďalšieho plastového 

odpadu, ktorý by trebalo niekam eee dávať. A tam je možno 

skoro aj otázka ale nalože, čo je vlastne s tým ďalším 

plast plastom, ktorý vlastne i. 

Lebo tam som tiež dostal informáciu, že vlastne aj 

plast, s plast, z tých zberných nádob na plast, tak sa 

berie len akoby len tie plastové fľaše, ktoré idú na ďalšie 

spracovanie a že či mi viete túto informáciu potvrdiť.  

A že čo je s tým ďalším plastom, ktorý je z týchto 

košov na plast(gong)? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Katarína   P r o s t e j o v s k á ,  vedúca oddelenia 

životného prostredia a mestkej zelene: 

Triedia sa tri zložky. Polypropylén, polyetylén 

a tretí bol? Pévécé (PVC). 

Čiže, čiže, nie len, nie len fľaše, ale aj, aj iné, 

iné obaly, kovové obaly, viacvrstvové kompozitné materiály. 

Čiže, to sa dotrieďuje vlastne zo žltej nádoby.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka, máte slovo. 

Pani starostka Kolková. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja som chcela reagovať ešte faktickou na doktora 

Buocika a rozšíriť jeho otázku o teda možnosť zberu 

batérií.  
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V materiáli sú tieto spomínané len spolu v kategórii 

s pneumatikami a možno tam bude práve dôvod, že tento, táto 

zložka vy vyseparovaného odpadu ako výrazne jej zber klesá.  

Kedysi sa objavili také papierové kontajnery, také, 

z takej nejakej lepenky to bolo, kde sa dali vraj hádzať 

batérie, len vzápätí sa vyrojili nejaké kontroly, ktoré 

veľmi prísne pokutovali tieto kontajnery, keďže vraj boli 

nebezpečné, lebo je to nebezpečný odpad a mohlo to tam 

vytiecť a ja neviem ako všetku šarapatu to mohlo urobiť.  

Nedávno sme mali stretnutie na miestnom úrade v Novom 

Meste a tam majú kontajner práve takýto nejaký. Je to, 

podľa mňa (gong) dobrá vec, ale 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

To, že klesajú batérie pre OLO, to neznamená, že 

klesajú vo všeobecnosti. Zase stúpajú v tých elektropod 

elektroobchodoch, ktoré sú, proste, na to špecializované. 
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Takže, tam by som sa toho vôbec nebál.  

Ešte čo sa týka tých veľkoobjemných kontajnerov.  

Ja by som teda určite bol nerád, ak by sa od toho 

uupustilo. A tak, ako tu už bolo rozumne spomenuté, čím 

masívnejšia bude tá sieť týchto polopopodzemných 

kontajnerov, či už keď budú dotované, alebo už pri nových 

výstavbách, kedy sú automaticky navrhované a popožadované, 

tak určite sa ten zvoz zlacní. 

Rovnako, myslím, že sa investovalo do nákupu techniky 

na to, aby, aby sa nenemusela prenajímať, ale aby proste 

bola naša vlastná.  

Takže, určite to je správnym smerom cesta.  

A ja by som bol nerád, ab aby sa od nej upustilo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Hrčka. Pán starosta. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Eee, ja samozrejme, otázka to, že investícia bola 

väčšia, tomu je jasné. 

Ja som sa pýtal na prevádzkové náklady, to znamená, 

že investičné, to je logické, to znamená, že sú na, akože, 

trebalo kúpiť auto, ale ja som chcel presne vedieť, že aké 

sú prevádzkové náklady.  

A to, že je to správna vec, je jedna vec, ale aj pri 

správnej ceste by sme mali vyhodnocovať koľko tá správna 

cesta stojí. A nemám nič proti nej, ale mal by vždycky 

niekto napísať, že na tonu takého, ja neviem, komunálneho 

odpadu bežným spôsobom nás vyjdú, alebo teda, OLO vyjdú 

priemerné náklady na pohonné hmoty, odpisy auta a a mzdy 

vodičov takú cenu a pri tom druhom nás to vyjde takú cenu. 

Lebo to je, proste niečo, čo by sa, podľa mňa, malo 

aj dlhodobo sledovať a vidieť proste, či jak, či sa tá suma 

znižuje, zvyšuje, aké sú, aké sú toho dôvody.  

A po druhé. 

Teraz som, ešte raz, len si chcem potvrdiť.  

Čiže, nekončí plast v spaľovni a papier v spaľovni? 

Či končí? Lebo to som nepočul jednoznačnú odpoveď.  

Dotrieďuje (gong) sa to kde?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Spracovateľka: 

Jednoznačná odpoveď je, že papier a plasty nekončí 

v spaľovni, v spaľovni skončí len zmesový komunálny odpad 

z čiernych kontajnerov, poprípade objemný odpad 

a samozrejme, vianočné stromčeky, ktoré sa teda tiež 

spaľujú spolu so zmesovým komunálnym odpadom. 

A čo sa týka prevádzkových nákladov, to samozrejme, 

môžeme kľudne pripraviť v rámci nejakého vyhodnotenia 

celého projektu tých polopodzemných kontajnerov.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Batérie, áno. Tam ešte sme . 

Batérie. 

Ing. Katarína   P r o s t e j o v s k á ,  vedúca oddelenia 

životného prostredia a mestkej zelene: 

Batérie sa od teda odovzdávajú na zbernom dvore. 

A batérie likvidujú, likvidujú autorizované spoločnosti na 
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to oprávnené, ktoré sú v podstate dostávajú autorizáciu od 

ministerstva životného prostredia.  

Takže, napríklad, je to, je to napríklad Machtrejd 

(MACH TRADE), spoločnosť, ktorá vlastne aj disponuje 

recyklačnou linkou. Je tých spoločností viacej.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ing. Katarína   P r o s t e j o v s k á ,  vedúca oddelenia 

životného prostredia a mestkej zelene: 

Ja ne  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme sa, môžte ešte. 

Ing. Katarína   P r o s t e j o v s k á ,  vedúca oddelenia 

životného prostredia a mestkej zelene: 

Pardon, ja ne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pome asi ďalej. 
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Ing. Katarína   P r o s t e j o v s k á ,  vedúca oddelenia 

životného prostredia a mestkej zelene: 

nepočujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Keď nemáme ďalších členov do diskusie, tak dávam 

slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na 

vedomie informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom, 

separovanom zbere a strategických vyhliadkach do 

budúcnosti. 

Pán primátor,  

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. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní tridsaťdva. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovalo je jedna. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ideme k ďalšiemu bodu. 

Eee, nehlasovalo nula. Pardon. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 21-Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 
separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 
 Prítomní: 32 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 
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J. Poláčiková   I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

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  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  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO 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  P. Pilinský ÁNO 

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

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom 

zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom 

zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 22 AKTUALIZÁCIA CELOMESTSKÉHO ZOZNAMU 
PAMÄTIHODNOSTÍ BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme k ďalšiemu bodu programu, Aktualizácia 

celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy. 

Nech sa páči. 

Úvodné slovo k predmetnému materiálu prednesie pán 

spracovateľ Štassel. 
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PhDr. Ivo   Š t a s s e l ,     

riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave:. 

Dobrý deň. 

Mestský ústav ochrany pamiatok je odborným garantom 

vedenia evidencie pamätihodností na území hlavného mesta 

Bratislavy. K tomuto ho poverilo uznesenie mestského 

zastupiteľstva 1171 z roku 2010.  

A okrem, teda, vedenia samotného zoznamu, poverilo 

náš ústav aj pravideľnou aktualizáciou tohto zoznamu. 

Aktualizácie sa robia tak, ako základný materiál na 

základe dvoch kritérií. Kritérium výberu položiek podľa 

významu pre Bratislavu a podľa kritéria výnimočnosti pre 

hlavné mesto. 

V poslednej várke sme navrhli zaradiť do tohto 

zoznamu dvadsaťjeden nových položiek, ktoré máte pred sebou 

v materiáli.  

A len kvôli informácii, doteraz tento zoznam má 

päťstodeväť položiek. 

To je všetko zatiaľ.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán Vagač, máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Ja by som len poprosil riaditeľa MUOPu, keby aspoň 

taká len povedal, že. Lebo to sú v podstate pamätihodnosti, 

na to by sme mali byť ako hrdí, lebo to sú pamiatky tohto 

mesta.  

Bohužiaľ, iný štatút tomu nevieme dať, lebo už vyšší 

štatút sú národné kultúrne pamiatky.  

Tak len aby poslanci. Aby to tu zaznelo, že, že čo 

sme tam zaradili a a tieto. My sme to preberali, teda, na 

kultúrnej komisii a sme teda ho aj zaviazali, aby, aby 

tieto pamätihodnosti boli aj na našom webe, aby to tvorí 

istú identitu nášho mesta.  

Tak ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán Štassel. 
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PhDr. Ivo   Š t a s s e l ,     

riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave:. 

Do tejto várky sme zaradili okrem jednej pamätnej 

tabule na ženistov a požiarneho hlásiča z roku 1935 

devätnásť cintorínskych položiek.  

V roku 2017 a 18 sme sa sústredili na cintorínske 

náhrobky z toho dôvodu, že chceme, aby na historických 

cintorínoch mesta Bratislavy, čiže Ondrejskom, Kozia brána 

a Martinský cintorín, prebehol tento passport dôsledne 

preto, lebo momentálne sa uskutočňuje taká akcia medzi 

ministerstvom vnútra a hlavným mestom, kde sa majú 

náhrobky, ktoré nemajú už vlastníkov, darovať hlavnému 

mestu, aby sa o ne MARIANUM mohlo starať. 

A my teda pre MARIANUM robíme tú prácu, že vytypujeme 

tie najhodnotnejšie náhrobky. Jednak z titulu významných 

historických osobností, ktoré tam ležia, a jednak z titulu 

umelecko-remeselných kvalít týchto kamenných náhrobkov. 

A tým pádom umožníme v blízkej budúcnosti chrániť a odborne 

ošetrovať tie najvýznamnejšie náhrobky. 

Ešte len na vysvetlenie.  

V evidencii pamätihodností sa nenachádzajú národné 

kultúrne pamiatky, tie sú chránené podľa zákona špeciálne. 

Podľa pamiatkového zákona. A tento zákon ukladá obciam, 

alebo umožňuje obciam, aby si viedli zoznam pamätihodností, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 596 

čo sú akésik v úvodzovkách pamiatky na lokálnej, obecnej 

úrovni.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. Za odpoveď. 

Ak nemáme ďalšie príspevky do diskusie, dávam slovo 

návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy po prerokovaní materiálu schvaľuje 

aktualizovaný Celomestský zoznam a ukladá riaditeľovi 

uverejniť tento zoznam na webovej stránke. 

Nečítal som to celé, lebo nebol tam žiadny 

pozmeňujúci návrh a môžme dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ďakujem veľmi pekne. 
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Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tu máš, tu máš ťahák.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťjedna. 

Za bolo tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujeme veľmi pekne, pán riaditeľ. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 22-Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností 
Bratislavy 

 Prítomní: 31 Áno 31 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   

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  G. Ferenčáková   

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  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 
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aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

 

B. ukladá 

riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok uverejniť 

aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností hlavného 

mesta SR Bratislavy na webovom sídle organizácie. 

T: 15. 03. 2019 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 23 SPRÁVA O ZDRAVOTNOM STAVE OBYVATEĽOV 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY V 
ROKOCH 2015 -2017 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak ďalší bod je bod číslo dvadsaťtri, Správa o 

zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v rokoch 2015 a 2017. 

Tak prosím spracovateľa. 
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Mgr. Vlasta   M i š k a n i n o v á ,  vedúca oddelenia 

sociálnych vecí: 

Dobrý večer, 

dovoľte, aby sme vám predložili správu o zdravotnom 

stave, ktorá súhrnným spôsobom informuje o zdravotnom stave 

obyvateľov vo vybraných ukazovateľoch. 

Z mojej strany všetko. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Tak, ďakujem. 

Áno, otváram diskusiu.  

Nech sa páči. 

Nikto sa nehlási?  

Mala som informáciu, že sa niekto bude hlásiť.  

No, dobre. Tak ja by som si k tomu zobrala iba teda 

zopár slov, ak môžem vrámci uvedenia toho materiálu. 

Ja osobne si myslím, že ten materiál by mal mať takú 

inú výpovednú h, výpovednú hodnotu.  
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Napríklad, je tam na strane, alebo teda v záveroch 

tej správy uvedené, že teda, aký vplyv môže mať aj zmena, 

klimatická zmena a tak ďalej, zhoršovanie ovzdušia, vplyv 

na teda zdravotný stav našich obyvateľov,. 

A ja osobne si myslím, že táto správa by mala 

obsahovať konkrétne opatrenia, ktoré by hlavné mesto 

Bratislava malo robiť v prospech toho, aby sa tento, táto 

situácia zmenila.  

Nástroje na to máme. Máme spracované mnohé 

strategické materiály, ktoré o tom hovoria. 

Ja len teda pripomeniem jednu vec, že napríklad, eee, 

najväčším znečisťovateľom ovzdušia v Bratislave je doprava. 

Eee mnohé štúdie hovoria o tom, že čo by sa v rámci toho 

malo robiť. Samozrejme, sa hovorí hlavne o regulácii 

automobilovej dopravy. Tie nástroje sú tu. Častokrát sú tie 

opa, eee, navrhované opatrenia parkovacia politika, alebo 

vznik nízkoemisných zón a ďalšie. 

A ja osobne teda som presvedčená o tom, že táto 

správa by mala byť jedným z nástrojom na to, aby sa nám 

tieto opatrenia postupne darilo presadzovať. Je to 

dôležité, je to téma, o ktorej sa hovorí veľmi málo, ale 

v skutočnosti ten stav, zdravotný stav obyvateľov nie je 

taký, ako by mohol byť. 
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Ďalšia prihlásená je teda s faktickou pani Pätoprstá. 

Nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa teším, že vo vedení mesta máme práve ľudí 

s týmto názorom. 

Takže, predpokladám, že budete iniciovať, aby, 

myslím, že sa to robí verejným obstarávaním, alebo zadaním 

tá správa, nie?  

Či vy to spracová. 

Magistrátu.  

Ja si myslím, že najväčší problém, možnože mi to 

potvrdíte, je v získavaní informácií. Ak viete nám poradiť, 

možno, väčšia, väčšia databáza zo strany štátnych orgánov, 

alebo teda z ministerstva zdravotníctva by asi pomohla 

urobiť aj tieto analýzy.  

A to je naozaj na vás, aby, aké bude zadanie toho 

ďalšieho, eee ďalšieho, teda správy o stave, o zdravotnom 

stave obyvateľov Bratislavy.  

Ja keď som si tak autom, som si vlastne z tých dát 

robila vlastnú nejakú analýzu, tak vzhľadom na Slovensko, 
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je, sú Bratislavčania zdravší, okrem teda, čo je paradoxne, 

duševných chorôb.  

Takže, asi tam bude nejaký problém. (gong)  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktická, pán poslanec Vagač. 

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

Ďakujem. 

Ja som rád, že, že počujem slová, ktoré som počul 

a verím, že, že aj táto problematika sa dostane do MIBu 

(MIB) ako vec, ako, takých analýz a takých spracovaní 

a takých podkladov, ktoré potom budú viesť k k napríklad, 

k lepšej doprave, napríklad k lepšiemu prístupu 

k znečisteniu ovzdušia, hluk, voda a tak ďalej.  

Čiže, toto sú tak podstatné veci, že, že to keby sme 

si pozreli, že koľko ľudí naozaj umiera kvôli znečistenému 

ovzdušiu, predčasne umiera, tak to sú alarmujúce stavy.  

A už, to už nehovorím o hluku, ktorý, ktorý bežne 

v Bratislave sa prekračujú hygienické normy a a to tu nikto 
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len nerieši. To v iných mestách majú s mestami súdne spory, 

práve kvôli hluku.  

Takže, týmto ak sa nezačneme zaoberať, tak to je len 

otázka času, kedy mesto Bratislava bude niekto žalovať za 

poškodenie zdra (gong), že  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, ja by som to ešte doplnila. 

Ako, nedá mi nespomenúť to, že mesto má založenú 

pracovnú skupinu, ktorá teda rieši eee čistotu ovzdušia, 

alebo kvalitu ovzdušia. Bola založená na podnet pani 

poslankyne Kataríny Šimončičovej, to je jedna vec. 

Druhá vec je tá, že sme ju oživili, že začali sme 

teda spolupracovať. 

A chcela by som povedať, že nie je úplne pravda to čo 

si povedal, že nikto ju nerieši. Sú tu kolegovia na 

magistráte, ktorí sa touto témou zaujímaj, zaoberajú. 

A naozaj kvalitne. Len teda fakt je ten, že musíme byť 

aktívni a začať proste závery aj, aj z tej pracovnej 

skupiny, ale aj zo spolupráce s ministerstvom životného 

prostredia riešiť.  
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A ešte mám teda.   

Môžem ešte teda rýchlo povedať.  

Mali sme tento týždeň rokovanie so Slovenským 

hydrometeorologickým ústavom práve kvôli tomu, že 

Bratislava má nedostatok me meracích staníc. Riešime, alebo 

teda, hľadáme spôsob, ako financovať mob mini minimálne 

jednu mobilnú stanicu. Ale veríme, že aj v spolupráci 

s ministerstvom životného prostredia sa nám to financovanie 

podarí zabezpečiť.  

Pani Štasselová nas nasleduje.  

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja možno okomentujem ten vstup, ktorý máte aj 

v materiáli, ktorý dala, alebo stanovisko, ktoré dala 

sociálna komisia na svojom prvom zasadnutí. 

My sme sa celkom intenzívne venovali tej správe. 

Vyhodnotili sme to ako veľmi kvalitný materiál, ktorý 

zabral určite veľmi veľa času aj zamestnancom magistrátu, 

ale, ale v zásade ten materiál je vlastne odtrhnutý od  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 606 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Už viem. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

od toho, že, že, že vlastne to čo nám prináša, tie 

informácie, tak nikto ďalej s nimi nepracoval, vždy sa tá 

správa zobrala len na vedomie. 

Čiže, z tohto nám vyplynulo, že určite ju potrebujeme 

prepojiť správu o stave zdravotného, eee, zdravotného stavu 

obyvateľstva, ale možno ešte lepšie, o trendoch zdravotného 

stavu s so životným prostredím a s celkovou vlastne 

s ďalšími ope, opatreniami, ktoré sa týkajú aj ďalších 

iných oblastí. 

Na základe toho sme navrhli spoločné rokovanie 

komisie, kde sa identifikuje, že ktoré z tých dát by sme 

potrebovali na pravideľnej báze, možno ročnej a ktoré 

z tých dát sa stačí nám, aby sme videli tie trendy len, ja 

neviem, my sme navrhli štvorročnej, ale tá diskusia bude 

pokračovať.  
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Čiže, určite bude takáto nejaká spoločné zasadnutie 

týchto dvoch komisií a a súčasne určite budeme žiadať, aby, 

či už sa dostane tých, ten zber dát do MIBu (MIB), alebo či 

to ostane na magistráte a bude sa vyhodnocovať každé 

opatrenie vo vzťahu k trendom z zdravotnom stave 

obyvateľstva, tak to ešte vlastne sa bude vyvíjať. 

Takže, len takto na doplnenie informácie.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Brat. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Mám tu ešte jednu tému v tomto kontexte, ktorá asi 

presahuje kompetencie hlavného mesta, ale ak je tam nejaká 

možnosť, budem rád, keď to odznie.  

A to síce, napríklad, v Českej republike riešia 

legislatívu, ktorá zabezpečí to, aby nezaočkované deti 

neboli prijímané do škôlok. Myslím si, že bolo by dobré 
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zauvažovať presne nad týmto novým fenoménom, ktorý nám tu 

vzniká, a to síce množstvo nezaočkovaných detí.  

Ak má hlavné mesto nejakú možnosť v tomto niečo 

robiť, tak myslím si, že toto bude veľmi aktuálna téma na 

najbližšiu dobu.  

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. 

Pani hlavná architektka Ingrid Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďak. Ďakujem za slovo.  

Ja som, preto vstupujem do diskusie, pretože my sme 

spolupracovali aj s príslušnými oddeleniami a dokončujeme 

a v podstate už môžme aj vám poslancom predstaviť jeden 

projekt medzinárodný, volá sa RESIN. 

Je to Riselijen sity, sitís (Resilient cities), kde 

s viacerými mestami, ako Paríž a Bilbao a Manchester, 

spolupracujeme na tom, ako zmena klímy ovplyvňuje rôzne 
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zložky životného prostredia, zložky urbánneho a aj zdravie 

obyvateľov.  

A v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych 

informácií Slovenskej republiky  sme vyhodnotili úmrtnosť 

počas vysokých teplôt, počas leta, počas enormného 

prehrievania nášho mesta a máme, máme od túto databázu sme 

zapracovali do GISu, na ktorom teraz sa formuje vlastne, že 

všetky vrstvy, informačné vrstvy o plánovaní mesta budú 

v GISe, tak toto máme zapracované (gong) 

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. 

Už nie je prihlásený žiadny diskutujúci, takže teraz 

dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy po prerokovaní  materiálu berie na 

vedomie Správu o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy v rokoch 2016 a 2017. 
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Môžte dať o tom hlasovať, pani viceprimátorka. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Takže prosím, prezentujte sa a hlasuj. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem. 

Za sedem, proti nula, zdržalo sa jeden, nehlasoval 

nula. 

Ďakujem. 

 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 23-Správa o zdravotnom stave obyvateľov Bratislavy 
v rokoch 2016-2017 

 Prítomní: 28 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám.ZDRŽAL SA R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 
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J. Poláčiková   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  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   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

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

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR 

Bratislavy v rokoch 2016 – 2017 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR 

Bratislavy v rokoch 2016 – 2017. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 24 INFORMAČNÁ SPRÁVA O PODPORE ZDRAVIA 
VYKONÁVANEJ HLAVNÝM MESTOM SR 
BRATISLAVOU VR. 2018 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Bod dvadsaťštyri, 

Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným 

mestom SR Bratislavou v roku 2018. 
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Nech sa páči. 

Mgr. Vlasta   M i š k a n i n o v á ,  vedúca oddelenia 

sociálnych vecí: 

Ďakujem za slovo. 

Najprv by som rada odpovedala pánovi poslancovi 

Bratovi, že v oblasti zdravotníctva majú obce skoro žiadne, 

respektíve minimálne kompetencie. Spomínam si teraz 

námatkovo na spoluprácu s Slovenským červeným krížom. 

Takže, to len na margo toho, čo ste hovorili. 

Informačná správa o podpore zdravia je na hlavnom 

meste realizovaná Kanceláriou zdravé mesto.  

Kancelária zdravé mesto pôsobí viac ako dvadsať rokov 

na hlavnom meste a vychádzala ešte z projektu Svetovej 

zdravotníckej organizácie zdravé mestá. A v kontexte toho, 

čo som hovorila, teda v kontexte tých našich kompetencií 

sme si našli miesto skôr v takej edukačnej sfére. 

Keď si prečítate, teda pozriete ten materiál, tak 

vidíte, že sú to väčšinou naozaj edukačné prednášky 

týkajúce sa zdravia a zdravotného životného štýlu. Zdravého 

životného štýlu. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa neprihlásil nikto.  

Takže prosím, návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy po prerokovaní  materiálu berie na 

vedomie Informačnú správu o podpore zdravia vykonávanej 

hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v roku 

2018. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 
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Tak prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 24-Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej 
hlavným mestom SR Bratislavou v roku 2018 

 Prítomní: 29 Áno 29 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným 

mestom SR Bratislavou v roku 2018 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informačnú správu o podpore zdravia vykonávanej hlavným 

mestom SR Bratislavou v roku 2018. 

koniec poznámky) 
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BOD 25 NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA VO VECI 
OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU A 
ZAMEDZENIA ROZPORU ZÁUJMOV PODĽA ČI. 
9 ODS. 2 PÍSM. A) ÚSTAVNÉHO ZÁKONA 
Č. 357/2004 Z. Z. O OCHRANE 
VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ 
VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak poprosím ďalší bod.  

Bod číslo dvadsaťpäť, Návrh na začatie konania 

vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 

záujmov podľa článku 9 odsek 2 písmeno a, ústavného zákona 

číslo 357/2004 Zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Prosím predkladateľa. 

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

Ďakujem za s 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Áno. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pardon. 

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

Ďakujem, ďakujem za slovo. 

Materiál predkladám ako predseda komisie na ochranu 

verejného záujmu. 

Ten postup je v celku jednoznačný. 

Máme tu ústavný zákon, ktorý v prípade ak niektorý 

poslanec, poslankyňa, alebo primátor eee, napríklad 

oneskorene podá majetkové priznanie, alebo ho nepodá vôbec, 

tak či už ide o jeden deň alebo ide o mesiac, tak sme 

povinní začať to konanie. Ten zákon je striktný. 

Toto sa nám prihodilo minulý rok u jedného pána 

poslanca. 

Ten materiál bol prvýkrát predložený na 

zastupiteľstvo ešte v septembri minulého roka, ale už tie 

zastupiteľstvá boli také, že sa nič neprerokovávalo takmer 
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od jesene, takže nedostal sa ani tento na radu. Tým pádom 

sa sme ho znova prerokovali na komisii, aby eee mal podporu 

aj terajších členov komisie a predkladáme vám ho na eee, na 

teda, eee rozhodnutie o tom, či voči dotknutému verejnému 

funkcionárovi, ktorého meno je uvedené v tom materiáli, 

začneme konanie. 

Naša komisia si myslí, že by sa to konanie malo 

začať, pretože ten verejný funkcionár, ten pán poslanec 

o viac ako, proste, o niekoľko týždňov neskôr odovzdal to 

majetkové priznanie. 

Dostal aj možnosť prísť nám to vysvetliť na komisiu, 

ale túto možnosť nevyužil. On tú možnosť bude mať ešte 

písomne v zmysle zákona, ak začneme to konanie, v lehote, 

ktorá je uvedená v tom návrhu uznesenia.  

Ale komisia bola jednoznačne za to, aby sa to konanie 

začalo. A ak sa začne, tak o šesťdesiat dní prídeme sem 

zno, do šesťdesiatich dní prídeme znova na zastupiteľstvo 

už s návrhom rozhodnutia, o ktorom budeme znova hlasovať. 

Takže, názor komisie je jasný, ale samozrejme, 

orgánom, ktorý môže začať konanie, je zastupiteľstvo, nie 

komisia. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem spracovateľovi pánovi Vetrákovi za 

prednesenie materiálu. 

A teraz poprosím diskusiu.  

Otváram diskusiu. 

Pán Buocik,  

nech sa páči. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

No, ja takého poslanca poznať, tak teda (poznámka: 

poslanec sa zasmial a následne počuť smiech v rokovacej 

sále) 

Eee, vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ja jedná 

sa o mňa. Musím povedať, že táto situácia ma mrzí. Určite 

nie je ospravednením, ospravedlnením ani to, že ja ako 

advokát dopĺňam údaje o príjmoch až do 30. 4. príslušného 

roka a zrejme aj v tom minulom roku som to opomenul. 

Samozrejme, neskôr teda to bolo doplnené, tak ako 

hovoril aj pán Vetrák.  

Aj tie majetkové pomery do, o príjme, o príjmoch boli 

doplnené do 30. 4. 
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Len teda pre aj nových poslancov uvediem, že 

samozrejme, moje majetkové priznania sú zverejnené, eee, sú 

zverejnené na stránke Bratislavského samosprávneho kraja, 

a teda aj to, o ktorom sa teraz aktuálne bavíme.  

A nedá mi nepoznamenať, že eee, ako povedal pán 

poslanec Hrčka, aj elitný poslanec robí chyby eeee, 

a samozrejme, v tomto prípade padni komu padni. 

Ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Eee, si sa odhlásil. 

Takže, s faktickou pán Pilinský. 

Nech sa páči. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ja myslím, že to je nie, nie je nič neobvyklé pri 

advokátoch. Bývalý expremiér tiež podal niečo až po 

termíne. Ale jemu to prešlo. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Takže, konštatujem, že do diskusie nie je prihlásený 

už nikto, takže odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Nech sa páči, pán Vetrák. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

No nebudem to celé čítať, lebo je to na celú stranu, 

ale podstata je, že teda schvaľujeme návrh uznesenia, 

ktorým začneme konanie voči nemenovanému verejnému 

funkcionárovi. 

(poznámka: zasmiatie v rokovacej sále) 

A pani viceprimátorka,  

môžte dať hlasovať o tomto uznesení. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Takže prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Konštatujem, že znesenie bolo prijaté. 

Prítomní tridsať. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula, nehlasovalo 

nula. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 25-Návrh začatie koniania vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov pri výkone funkcionári 

verejných funkcionárov 
 Prítomní: 30 Áno 30 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  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 
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Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský ÁNO 

B. Záhradník   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a 

zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 
A. začína konanie 

z vlastnej iniciatívy konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
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záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) voči Mgr. 

Jánovi Buocikovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské 

zastupiteľstvo“), pretože zistenia nasvedčujú tomu, že 

porušil svoju povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 

ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného 

zákona. 

B. vyzýva 

podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona poslanca mestského 

zastupiteľstva uvedeného v časti A tohto uznesenia, aby sa 

vyjadril, prečo podal oznámenie podľa čl. 7 ústavného 

zákona oneskorene, a nie v lehote do 31. 3. 2018, a aby 

toto vyjadrenie zaslal komisii na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského 

zastupiteľstva.  

T: do 15 dní odo dňa schválenia uznesenia  

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
C. poveruje 

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva, aby v 

prípade, ak je to potrebné, v mene mestského zastupiteľstva 

vykonala ďalšie dokazovanie v súlade s čl. 9 ods. 4 
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ústavného zákona v konaní, ktoré sa začína podľa časti A 

tohto uznesenia. 

D. ukladá 

komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva, aby 

predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh 

rozhodnutia vo veci, v ktorej sa začína konanie podľa časti 

A tohto uznesenia. 

T: do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 26 INFORMÁCIA O VYKONANÝCH KROKOCH 
OHĽADOM INVESTIČNÉHO ZÁMERU STAVBY 
PREDSTANIČNÝ PRIESTOR HLAVNEJ 
STANICE ŽSR V BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím ďalší bod. 
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Ďalší bod je bod číslo dvadsaťšesť, Informácia 

o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby 

Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 

Nech sa páči. 

Predkladateľ. 

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

Predmetný materiál predkladáme na  základe uznesenia 

eee mestského  zastupiteľstva eee 924/2012 bod Cé (C). 

Materiál v podstate obsahuje základné informácie 

problematiky Predstaničného námestia. 

Od posledného termínu predloženia sa predmetná 

situácia nezmenila v danej lokalite, to znamená, že je 

naďalej nariadené súdom neodkladné opatrenie a naďalej je 

tam platná žaloba, ktorú podal nájomník toho času. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nech sa páči. 
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Asi môžem skonštatovať, že do diskusie sa nikto 

neprihlásil, takže teraz odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

Nech sa páči, pán Vetrák. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme prijímať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie informáciu o vykonaných krokoch ohľadom 

investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej 

stanice ŽSR v Bratislave. 

Môžte dať  o tom hlasovať, pani viceprimátorka. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Tak, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných tridsať. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula, nehlasovalo 

nula. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 26-Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR 

v Bratislave  
 Prítomní: 30 Áno 30 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst  A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   
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V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský  

B. Záhradník   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR 

v Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v 

Bratislave. 

koniec poznámky) 
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BOD 27 INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE 
ZABEZPEČENIA NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH 
BYTOV V ZMYSLE ZÁKONA Č. 260/2011 Z. 
Z. V SPOJENÍ SO ZÁKONOM Č. 261/2011 
Z.Z. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže poprosím ďalší bod. 

Bod číslo dvadsaťsedem, Informácia o aktuálnom stave 

zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona 

číslo 260/2011 Zbierky zákonov v spojení so zákonom číslo 

261/2011 Zbierky zákonov. 

Takže, dávam slovo spracovateľovi.  

Nech sa páči. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha? Takže, takže nemáme spracovateľa. Môžeme, ak 

môžeme začať diskusiu pre tých, ktorí poznajú materiál. 

Predpokladám, že ho poznáte.  

Plus by som chcela povedať, že je prihlásený do 

diskusie pán Tadeus Patlevič. 

Takže? 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, takže súhlasíte s tým, aby vystúpil občan Tadeus 

Patlevič? 

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči. 

(poznámka: počuť slová – mužský hlas „už je tu 

spracovateľ“, ženský hlas – „Už je tu spracovateľ. Dobre.“) 

Nech sa páči. 

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Ďa, ďakujem veľmi pekne.  

Zdravím vás ešte raz, už som dnes raz vystúpil, ale 

tie tri minúty sú niekedy strašne málo. 

Teraz by som  skúsil oboznámiť, hlavne tých nových 

poslancov s tou aktuálnou situáciou ako to vyzerá, lebo 

vtedy som sa nedostal. 

Za to posledné volebné obdobie,  za tie štyri roky 

sa, do konca roku 2016 sa mali postaviť náhradné nájomné 

byty a všetci ľudia už mali byť dva roky presťahovaní. To 

sa nestalo viacmenej s objektívnych príčin. 
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Hľadali sa lokality, kde by sa stavalo. Bolo veľmi 

ťažké nejaké lokality nájsť. Nejaké boli vytypované. 

Skúšalo sa stavať v Petržalke. Okamžite petícia. Pán Vetrák 

by mi to vedel potvrdiť. 

Skúšalo sa to v Dúbravke, okamžite spory. Skúšalo sa 

to v Ružinove, okamžite spory.  

Tu sa to prejednávalo, všecko, všetky tie lokality sa 

zablokovali a konečný dôsledok  toho všetkého bolo, že 

mesto je rozhádané s mestskými časťami, špeciálne mesto má 

súd, pokiaľ viem, ešte stále s Dúbravkou o tom, či sa bude 

stavať alebo nebude stavať Pri kríži. 

Nešťastní sú vlastníci, že nevedia narábať so svojim 

majetkom. Nešťastní sú nájomníci, že dvadsaťsedem rokov 

trpia. Každý má, samozrejme, inú predstavu, ako by to malo 

skončiť.  

Nešťastní sú obyvatelia mestských častí, ktorí 

spisujú petície, aby sa u nich nestavalo.  

Nešťastné je mesto, že platí každý rok milióny eur na 

pokutách, eee, na doplatkoch, nazvime to doplatky. 

Nešťastní by mal byť aj štát, ktorý paradoxne nie je, 

ktorý za prehrané spory s vlastníkmi v Štrassburgu už 

zaplatil desiatky miliónov eur. 
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A keby sa na začiatku zložilo možno pätnásť miliónov 

eur na stôl, tak tento problém by tu dvadsaťpäť rokov 

neexistoval.  

Dodnes sa minulo možno tridsať, možno štyridsať 

miliónov, minie sa možno ďalších sto a ten problém stále 

nebude vyriešený. 

Toto je kameň úrazu všetkého. A narážame stále na 

ministerstvo dopravy, ktoré má úlohu vyriešiť kontinuitu 

bývania, ale nemá úlohu vyriešiť krivdu. Tým pádom ono sa 

necíti kompetentné riešiť krivdu.  

My oslovíme premiéra, že s ním chceme riešiť tému, on 

nás odkáže na ministerstvo dopravy, oni nám povedia, že nie 

sú kompetentní. Kolečko sme urobili sedemnásťkrát. 

Osemnásty krát ani neviem, či sa mi ešte chce. 

Každopádne vznikla pracovná skupina medzirezortná, 

ktorú som spomínal. Verím, že neviem kto zastúpi riaditeľa 

magistrátu, možno tam bude niekto nový riaditeľ magistrátu, 

možno tam bude niekto z viceprimátorov. Ostanú tam zrejme 

riaditelia sekcií.  

Je tam niečo rozpracované, ale moc sa to nejako 

nepohlo. Tí ľudia z tých jednotlivých ministerstiev tiež tú 

problematiku moc nepoznajú. Je im to cudzie, nové, ale 

verím, že tam je tá cesta, kde by sa to vyriešiť dalo.  
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A samozrejme, my každého polroka pomocou niektorých 

opozičných poslancov predkladáme novelu zákona do 

parlamentu, ale pokiaľ nechytíme tých koaličných, tak to 

nepôjde.  

Budˇo oslovíme tých terajších koaličných a nejako ich 

presvedčíme, alebo si musíme počkať na voľby a po voľbách 

bude možno bude nejaká iná koalícia.  

Takže toľkoto som chcel povedať k tej problematike 

ešte, aby som to ozrejmil tým novým poslancom, ktorých tu 

vidím veľmi veľa. Vidím tu veľa nových, veľa nadšených 

tvárí, vidím tu aj tých starých harcovníkov. 

Tak (gong) verím, že sa budeme stretávať každý 

mesiac. 

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. Ďakujem pekne. 

Medzitým prišiel spracovateľ, tak ja by som 

poprosila, aby ste stručne uviedli tento materiál. 
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Ing. Gabriel   B a l á ž , vedúci oddelenia stavebných 

činností: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Eee, mmm, vlastne v tento materiál bol pravidelne 

predkladaný na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva 

v pe, v predošlom období.  

Eee, v úvode som sa snažil novým poslancom 

predostrieť v stručnosti problematiku, kde vlastne spomínam 

špecifické postavenie hlavného mesta oprosti ostatným 

mestám, obciam a mestám na na Slovensku, kde ma vlastne 

povinnosť zabezpečiť deväťdesiat percent z celkového počtu 

eee v rámci celého, celej krajiny.  

Takisto o špecifické postavenie je, že ako jediné 

mesto na Slovensku nemá svoj stavebný úrad, ale je to 

delegované na mestské časti.  

Eee, trhové ceny pozemkov a trhové ceny bytov sú 

najvyššie na Slovensku a prevyšujú formu nárokovateľnej 

dotácie v zmysle zákona 261. 

Hlavné mesto napriek takejto špecifickej pozícii 

v rámci Slovenska vyhlásilo verejné obstarávanie, vlastne 

obstaralo a začalo aj s výstavbou bytového domu v Dúbravke 

Pri kríži. Práce boli prerušené po trinástich dňoch. 
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Ďalej sme pokračovali a obstarali sme eee, teda, boli 

sme v procese obstarávania výstavby náhradných  nájomných 

bytov v Ružinove a v Dúbravke Na vrátkach. Eee, uzneseniami 

mestského zastupiteľstva však tieto procesy boli, boli 

zrušené.  

V Petržalke sme vytypovali dve vhodné lokality a boli 

spracované objemové štúdie. Tam bolo tiež prijaté uznesenie 

mestského zastupiteľstva a tieto lokality boli vylúčené pre 

výstavbu náhradných nájomných bytov.  

Takisto sme pripravili aj postup na obstaranie 

hotových náhradných nájomných bytov formou verejnej 

obchodnej súťaže, avšak pre limity zákona 261/2011 nebola 

doručená žiadna ponuka. 

Tak, ako hovoril pán Patlevič, bola vytvorená aj 

medzirezortná pracovná skupina. 

A ďalej vlastne dávam informáciu keďže, keďže 

v zákonom stanovenom termíne do konca decembra 2016 nedošlo 

k odovzdaniu žiadneho bytu, hlavné mesto pristúpilo 

k vyplácaniu kompenzácií. Celkovo bolo do do vlastne za dva 

roky za vyplatené takmer dva celá dva milióna eur. 

V ďalšom bode potom je ten rozpis, kde išlo 

o jednorazové platby a potom následne mesačné kompenzácie.  
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No a tak ako som spomínal v úvode, v podstate 

rozpracované projekty boli lokality, lokalita v Bratislave 

Dúbravke Pri kríži.  Aktuálna informácia od posledného 

materiálu, ktorý bol predložený na zasadnutie mestského 

zastupiteľstva a v septembri pokračujúcom v októbri 

a novembri, eee, novou informáciou je, že konalo sa 

pojednávanie na okresnom súde a súd, súdne pojednávanie 

bolo odročené a presunuté na koniec marca.  

A novou informáciou oproti predošlému materiálu je, 

čo sa týka objektu Pri Habánskom mlyne 8, kde sme 

vysúťažili eee spracovateľa projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie, ktoré nám vlastne bolo doručené a po, 

po schválení rozpočtu hlavného mesta buď teda hlavné mesto 

vys, vyhlási verejné obstarávanie na na inžinierig za 

účelom získania povolenia, stavebného  povolenia, aleb 

alebo teda budeme postupovať v zmysle záverov pé pé pé 

(PPP), že to bude robiť in haus (in-house) mestská 

organizácia s účasťou hlavného mesta, a to METRO 

Bratislava. 

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. 

Ešte asi znova treba otvoriť diskusiu. 
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Nech sa páči. 

Pán námestník Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Moje slová neberte osobne, pán Baláž, nebudú smerovať 

vôbec k vám, ale prišli ste s tou, povedali ste, že toto 

mesto je špecifické kvôli stavebným úradom a neviem čomu 

všetkému. 

No, (poznámka: nezrozumiteľné slová) toto mesto bolo 

špecifické v súvislosti s komunikáciou. Lebo povedali ste, 

koľko ste začali rozpracovávať lokalít a všade prišlo, 

proste, mestské zastupiteľstvo, ktoré to zrušilo.  

Tak ja nechápem, že ako môže jedno mesto konať bez 

toho, alebo pred tým, aby sa dohodlo s tým zastupiteľstvom 

a vôbec, vynaložilo finančné prostriedky, vašu prácu 

a prácu celého úradu, keď s tým nesúhlasia starostovia, keď 

s tým nesúhlasí to mestské zastupiteľstvo. 

Čiže, ja si myslím, že toto bolo nepríjemnejšie 

špecifikum, a preto sme sa s tým, s tou výstavbou tých 

náhradných bytov vôbec nikam nepohli. 
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Tento materiál je naozaj dva roky nezmenený. Teda 

áno. Od vtedy sa zmenilo, že teda došlo k tomu súdnemu 

sporu, a teda bolo odročené pojednávanie. To je celé, čo sa 

rok, alebo dva, možno aj tri, toľko už to nesledujem, 

proste zmenilo v tomto materiáli.  

Hovorím, neni to osobná výtka k v vám, ale ja si 

myslím, že najväčším problémom a náhradných bytov a vôbec, 

akože nejakého posunu v riešeniach bola komunikácia zo 

strany magistrátu, hlavne vedenia magistrátu s mestskými 

časťami a s mestskými poslancami. 

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. 

Pani poslankyňa Pätoprstá s faktickou. 

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

poslankyňa MsZ: 

Z toho nám vyplýva, že ak sa majú vyberať nejaké 

pozemky v mestských častiach, malo by to byť po dohode 

mestských častí a odsúhlasené zastupiteľstvami, miestnymi 

zastupiteľstvami. Lebo ak tie budú súhlasiť, tak potom 
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pravdepodobne nebude vôbec problém. A podľa mňa sa aj nájdu 

také priestory. 

Len to, čo robil pán primátor, že si to teda sám 

zvolil, alebo teda, neviem na základe čoho a vybral naozaj 

také lokality, ako keby to ani nechcel realizovať, dával to 

do území, ktoré boli zahustené, bola tam, nebola tam vhodne 

dobrá doprava.  

Čiže, naozaj, sám sebe spôsobil tento, tento problém.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Posunul, pokračuje pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

No áno. Pamätáme sa, že tento materiál bol jedným 

z tých, ktorý slúžil jednoducho na zvádzanie bojov medzi 

bývalým primátorom a poslancami, hlavne tými, ktorí, ktorí 

s ľuďmi v týchto dotknutých lokalitách riešili tie veci.  
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Teraz som mal po dlhej dobe pocit, že je to také 

neutrálnejšie, ale, ale že už je taký ako objektívnejší. 

Som aj teda, vítam ten prístup. Len ten materiál je 

taký skromný teraz. Že tam v podstate, dá sa povedať, toho 

veľa nie je.  

A ak sa nemýlim, myslím, že Lu Lucia, pani 

viceprimátorka Štasselová, ty máš asi na starosti túto 

problematiku?  

Lebo z tohto materiálu, naozaj, je tam nejaká suma, 

sumarizácia, že kde sa to skúšalo a tam to nevyšlo a potom 

je tam, koľko sa vyplatilo na tých kompenzáciách. Ale už je 

nejaká aj taká kon, je toho veľa, ja viem, že teraz je toho 

veľa, ale je nejaká aj konkrétnejšia predstava, že, že čo 

je, čo bude priorita, že do čoho sa pustíte, ktorým smerom? 

Lebo samozrejme, tam sa dá ísť rôznymi smermi.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani starostka Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Baláž,  

neberte to tiež osobne, ale mňa zaujala jedna veta, 

ktorú ste povedali a ktorá sa bohužiaľ predniesla 

z minulého obdobia do dneška, a to je to, čím sa tu 

zavádzala verejnosť aj poslanci a čo sa zvaľovalo na 

mestské časti. Tento neúspech pri príprave výstavby 

nájomných bytov. A to, že Bratislava nemá stavebný úrad.  

Vy ste to, bohužiaľ, tú vetu, ja vás z toho 

neobviňujem, lebo tu to znelo tak často, že ste si to 

osvojili možno aj nevedomky, že všetko by bolo inak, keby 

Bratislava mala svoj vlastný stavebný úrad.  

No nie je to tak. Aj keby Bratislava mala svoj 

vlastný stavebný úrad, ako investor nemohla by svoje zámery 

realizovať na vlastnom stavebnom úrade, ale musel by jej 

okresný úrad prideliť nejaký iný, ktorý by rozhodoval 

nezávisle.  

Takže, mrzí ma, že ste si túto rétoriku nejakú 

pozabudli zmeniť, tak by som vás poprosila teda, že nie 

mestské časti sú na vine. A ani to, že Bratislava nemá 

vlastný stavebný úrad. Dôvody sú úplne iné. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem aj ja. 

S faktickou pán starosta Kuruc. 

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

Pani starostka Čahojová to presne pomenovala. Presne 

to by bola buď Trnava, alebo niekto iný by bol stavebným 

úradom. Čiže, na toto by som sa vôbec nikdy nevyhováral.  

A potom okrem toho ešte aj záväzné stanovisko 

hlavného mesta by vám trvalo určite rok a pol, kým by ste 

ho dostali na tú svoju výstavbu.  

Takže by to určite spomalilo aj to.  

To bola chyba najmä v tých bývalých primátoroch. To 

si povedzme na rovinu. Primátor Nesrovnal, preto sa tu nič 

nestavalo, lebo primátor Ftáčnik. Hej?  

Takže ja dúfam, že za tohto primátora sa to pohne 

výrazne, výrazne dopredu. 

Ďakujem. 
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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. 

Do diskusie sa prihlásila pani námestníčka 

Štasselová. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ak budem potrebovať predĺžiť čas, tak prosím, 

nadstavte mi ho. 

Vážení kolegovia,  

ja sa pokúsim veľmi rýchlo zhrnúť kde sme a a možnože 

potom aj, aj to vnímanie sa trošku otočí.  

Ja som veľmi rada, že tú správu, ktorú sme dostali, 

je taká krátka, pretože naozaj potvrdzujem, že tie 

predchádzajúce správy mali veľakrát veľa strán a veľakrát 

sa popisovalo, že z ktorého oddelenia na ktoré oddelenie sa 

kedy odniesol aký materiál, ako, a to bola teda tá práca, 

ktorá sa robila.  

Takže ja ďakujem za tento typ správy.  
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Nájomné bývanie ako také sa stalo prioritou pána 

primátora, dostala som ja celú túto oblasť na starosť. Hneď 

od prvého dňa, doslova, čo sme tu, ešte pred Vianocami sme 

začali sa tej téme venovať. Prvá, prvá tá časť, ktorej, 

vlastne ešte v ktorej sme, ale blížime sa ku koncu, je taká 

analytická.  

K niektorým materiálom sme sa dostali úplne náhodou, 

naozaj, magistrát, sú tu ľudia, ktorí robili na tých 

veciach, ale tie veci sa nedostali ani k nám k poslancom, 

ani na svetlo božie.  

Čiže, našli sme analytické materiály, našli sme 

podklady, z ktorých sa dá vyhá, vychádzať a dá sa na tom 

stavať. To je prvá vec. 

Druhá vec.  

Eee, mmm, sami ste boli účastní toho, ako sme hneď na 

prvom zastupiteľstve vlastne uplatnili predkupné právo Pri 

Habánskom mlyne. Čo zase som upozornila na to, že aj 

s týmto objektom sa ráta na nejaké náhrad, na nejaké 

nájomné bývanie.  

Veci sa, samozrejme, zamotávajú, lebo nikdy nie sú 

také jednoduché ako vyzerajú, ale, ale robíme na tom.  

Náhradné nájomné bývanie je ako súčasť nájomného 

bývania. Čiže, ako súčasť témy.  
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My nechceme r, prioritou je, samozrejme, začať riešiť 

náhradné nájomné bývanie, ale nájomné bývanie v Bratislave 

by malo byť naozaj absolútna TOP téma, pretože všetci 

poznáme, ako je situácia na trhu. Jednoducho, dostupné byty 

a dostupné nájmy nie sú. Dneska už aj prenájom obyčajnej 

garsónky vychádza v niektorých lokalitách šesťsto, sedemsto 

euro, čo si normálni mladí ľudia, ktorí začínajú svoj 

život, nemôžu dovoliť.  

Eee, čo sa týka reštitúcií, tak tam máme vlastne 

niekoľko skupín, niekoľko ľudí, ktorí sa vlastne tomu 

venujú.  

Takisto sa postupne stretávame so všetkými mestskými 

časťami. Ja sa teda ohlásim každému, kde som ešte ohlásená 

nebola.  

Ohlasujú sa nám takisto investori, developeri. Za 

príklad poviem, že, že z úplne jednoduchého stretnutia 

o rokovaní o o budove, vyhorendej budove Kooperatívy 

vzniklo ďalšie stretnutie, kde Kooperatíva ako investor má 

pripravené niekoľko modelov financovania nájomného bývania. 

Vychádzajú z úspešných modelov v Rakúsku vo Viedni, 

a proste, už dlhodobo sa pripravujú na to, aby vstúpili na 

bratislavský trh nejakými podobnými modelmi.  
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Takisto sa máme stretnúť v najbližšom období 

s predstaviteľmi bratislavskej župy, keďže časť pozemkov na 

území Bratislavy sa týka aj bratislavskej župy.  

V tomto momente mi vám nevieme povedať, ani nechceme 

hovoriť o nejakých lokalitách práve preto, že tá skúsenosť 

z predchádzajúceho obdobia ako sa komunikovalo, respektíve 

nekomunikovalo s mestskými časťami a obyvateľmi, ktorých sa 

tie dotknuté vybrané lokality týkali, svedčia len o tom, že 

tá participácia, komunikácia, to bola taká slabá stránka, 

že na toto si naozaj extrémne budeme musieť dať pozor. 

Vznikla pracovná, vzniká pracovná skupina, ktorá na 

začiatok, na najprv sme sa stretli, bolo nás viacej, ale 

teraz sa chceme stretávať naozaj v menšom, v menšom počte, 

aby sme boli akční a aby sme do konca, možno do konca 

februára budeme mať komplet hotovú stratégiu, ako 

s nájomným bývaním v Bratislave z dlhodobého pohľadu, a tak 

isto (gong) začneme spracovavávať kritériá, k, na základe 

ktorých by sme sa rozhodovali, do ktorých lokalít ob sa 

oplatí ísť. 

Zároveň určite budeme budeme paralelne, to bude mať 

na starosti aj inštitút, budeme rozbiehať verejné 

obstarávania a súťaže na na projekty.  

Čiže, bez súťaží určite do toho nepôjdeme. 
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Takže, toto je len ako veľmi veľmi nahrubo 

a v skratke, ja som teraz trošku vypadla, lebo som bola 

chorá, ale môj saj sám osobný záväzok mám, že každý deň sa 

venujem nájomnému bývaniu. Ja dúva, dúfam, ten, tie štyri 

roky je veľmi krátky čas. Tie procesy sú naozaj niekedy 

veľmi dlhé, ale ja dúfam, že na konci sa budeme môcť 

pochváliť, že teda nájomné bývanie sa na v Bratislave 

začalo riešiť a že aj pos niečo postavili. 

Ešte poslednú vec som zabudla.  

Spolu s s šéfom bytového s pánom Ovsaníkom teraz 

v tomto momente robíme takú veľmi jednoduchú analýzu, že 

koľko byt nájomných bytov Bratislava vlastní, koľko je ich 

zverených do mestských častí, v akom sú stave, aká je 

izbovosť týchto, týchto bytov a čo ešte vlastne 

potrebujeme? Aké investície by nás to stálo. 

Takže, ak máte nejaké otázky, alebo ak vás niečo 

napadne, tak kludne sa vždy obráťte na nás. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Buocik,  

máte slovo. 
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Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, dámy a páni,  

Lucia Štasselová teraz na záver povedala to, čo som 

ja chcel povedať.  

Niekoľkokrát som tu v predchádzajúcom zastupiteľstve 

hovoril o tom, že mestské časti majú pozverované nájomné 

byty, ktoré v súčasnosti sú v úplne dezolátnom stave. Ja 

konkrétne viem z Ružinova, že tam tých bytov je okolo 

dvadsať, ktoré sú v takomto stave. Tie byty sú neobývané. 

Práve naopak, spôsobujú problémy ľuďom, ktorí sú susedia 

týchto bytov.  

Toto určite nie je riešenie toho problému, lebo 

vieme, že tých bytov je dokopy päťstoosemdesiat, ale určite 

čiastočne to ten problém vyriešiť vie.  

V súčasnosti sa dajú tie byty použiť ako náhradné 

nájomné bývanie a do budúcnosti to budú štandar, to môžu 

byť štandardné nájomné byty, ktoré mesto bude mať. Bude si 

to, samozrejme, pýtať investíciu zo strany hlavného mesta, 

prípadne odzverenie od mestských častí.  

Ale som rád teda, že o tom hovoríš a že o tom vieš, 

pretože to sa malo riešiť dávno. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Šinály. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážené dámy, páni, ja ja by som len upresnil, že už 

tých bytov potrebujeme, myslím, päťstojedna, alebo 

päťstodva, čiže, žiaľ to klesá.  

Ja vám už číslo päťstojedna. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

O čo sa jedná?  

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

SR Bratislavy: 

alebo päťstodva. 

V súčasnosti prebieha práve kontrola, tak preto si 

myslím, že to viem.  
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Eee, eee ja ale teraz tu nejde o to, že či jedna 

alebo sedem, ale proste klesá to.  

A hlavne teda dôležité je, že to, čo tu hovoril ten 

pán, ktorý zastupuje záujmy obyvateľov, ktorí bývajú 

v bytoch, ktoré sú v reštituovaných domoch, hovoril 

o miliónoch. Našťastie, nie sú to milióny, nás to stojí 

milión. Za chvíľu to uvidíte v návrhu rozpočtu na rok 2019. 

Čiže, môžeme si povedať, že za sedemnásty, osemnásty 

sme zaplatili dva milióny, za devätnásty zaplatíme ďalší 

milión a do konca volebného obdobia to bude šesť miliónov.  

Otázka je, že akým spôsobom sa vysporiadame, aby sme 

aspoň jeden prvý byt odovzdali tomu človeku, ktorý čaká na 

pozícii číslo jedna na pridelenie náhradného (gong) 

nájomného bý 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie informáciu o aktuálnom stave zabezpečenia 

náhradných nájomných bytov v zmysle zákona číslo 2 6 0/2011 

Zbierky zákonov v spojení so zákonom číslo  2 6 1/2011 

Zbierky zákonov. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dv tridsaťjedna. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 27-Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných 
nájomných bytov 

 Prítomní: 31 Áno 31 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  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   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman  
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský  

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

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných 

nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení 

so zákonom č. 261/2011 Z. z. 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných 

nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o 

ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných 

vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 

o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných 

bytov v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 28 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 858/2017 ZO DŇA 
25.05.2017, KTORÝM SCHVÁLILO 
METODIKU HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY PRI VÝPOČTE A VYPLÁCANÍ 
KOMPENZÁCIE PODĽA ZÁKONA Č. 250/2011 
Z. Z. O UKONČENÍ A SPÔSOBE 
USPORIADANIA NIEKTORÝCH NÁJOMNÝCH 
VZŤAHOV K BYTOM A O DOPLNENÍ ZÁKONA 
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Č. 18/1996 Z. Z. O CENÁCH V ZNENÍ 
NESKORŠÍCH PREDPISOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na ďalší bod, Návrh na zmenu uznesenia MsZ hm 

SR Bratislavy číslo 858/2017 zo dňa 25. 5. 2017, ktorým 

schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte 

a vyplácaní kompenzácie podľa zákona číslo 260/2011 Zbierky 

zákonov o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých 

nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky číslo 18 lomeno, z roku 1996 Zbierky 

zákonov o cenách v znení neskorších predpisov. 

Nech sa páči, máte slovo, pán Szabo.  
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Ďakujem. 

Eee, v máji 2017 mestské zastupiteľstvo prijalo 

uznesenie 858 z roku 2017, ktorým schválilo metodiku 

hlavného mesta pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa 

zákona 260 z roku 2011 o ukončení a spôsobe usporiadania 

niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky  18 z roku 96 o cenách 

v znení neskorších predpisov.  

V novembri 2017 bolo hlavnému mestu protest 

prokurátora proti uzneseniu. Prokurátor uznesenie napáda 

z dôvodu, že podľa jeho právneho názoru prijatím uznesenia 

mestské zastupiteľstvo zasiahlo do kompetencie primátora, 

pretože v zmysle platných právnych predpisov mestské 

zastupiteľstvo nie je oprávnené na schvaľovanie metodiky 

pre výpočet a vyplácanie kompenzácie podľa eee eee zákona.  

Mestské zastupiteľstvo v marci uznesením 1101/2018 

vyhovelo protestu prokurátora proti uzneseniu. Z toho 

dôvodu bol, je pripravený, alebo bol pripravený tento 

materiál, kde navrhujeme zmenu uznesenia mestského 

zastupiteľstva a to vo forme, že mestské zastupiteľstvo nie 

súhlasí s tou eee metodikou, ale berie na vedomie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu. 

Nech sa páči. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Nebudem čítať celé to uznesenie, nie je tu žiadny 

pozmeňujúci návrh. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia 

v tom zmysle ako vysvetlil spracovateľ. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o návrhu uznesenia ako celku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťtri. 

Za bolo tridsaťty, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujeme pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 28-Zmena uznesenia 858/2017 z 25. 5. 2017  
 Prítomní: 33 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat   M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  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   
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R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský  

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým 

schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte 

a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o 

ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných 

vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým 
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schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte 

a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o 

končení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov 

k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, takto: 

Text: 

„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

metodiku ...“, 

sa nahrádza textom: 

„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

metodiku ...“. 

koniec poznámky) 
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BOD 29 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, PARE. 
Č. 21419 DODATKOM K PROTOKOLU Č. 11 
88 0217 14 00, DO SPRÁVY MESTSKEJ 
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE GENERÁLNY 
INVESTOR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod dvadsaťdeväť, Návrh na zverenie pozemku 

v katastrálnom území Staré Mesto na parcele dve 21419 

dodatkom k Protokolu číslo 11 88 0217 14 00, do správy 

mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor 

Bratislavy. 

Poprosím z za spracovateľa pána Szaba. 

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

Jedná sa v podstate o uličku vo výmere stotridsaťšesť 

metrov štvorcových v Starom Meste. Je to prístupová 

komunikácia, cez ktorú je možný prechod peší pre ľudí 

z Kapitulskej ulice na hradbový a parkanový múr.  

Ide o jeden z možných prístupov, možných prístupov, 

ktorý však nebol zverený do správy GIB, nakoľko predmetný 

pozemok, respektíve chodník, musí byť verejnosti prístupný 

najmä na, vo večerných hodinách a sa tam zdržujú skupinky 
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neprispôsobivých ob občanov, ktorí ho znečisťujú odpadkami 

a výkalmi.  

A vzhľadom na to, že aj celý ten parkanový múr je 

zverený GIBu, tak aj na základe súhlasu GIBu by sme ten, aj 

tento chodník zverili a a tým pádom by tam došlo priamo 

v správe toho chodníka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Riešili sme to, samozrejme, na Pravidelnej porade 

primátora. Myslím, že toto je dobré riešenie. 

Ja tento chodník často používam, napríklad, a bolo by 

fajn keby, keby oňho mal kto starať normálnym spôsobom. 

Tak, eee. 

Otváram diskusiu. 

Aha, ja si tu sám diskutujem. 

Pán Hrčka,  

máte slovo. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

A ja som nepochopil. A dneska sa o to nemá kto 

starať, pretože to má v správe kto? Veď to nemôže patriť 

nikomu.  

Čiže, dneska to niekto má v správe. Ak sa o to niekto 

nestará, tak niekto má. 

Ako, viete, že mne to teraz príde, ako, povieme, dáme 

to GIBu, aby sa mal o to kto starať a dneska to má mesto, 

nie? Čiže, sa o to mesto nestará. 

Čiže, akože mesto sa o to starať nevie a má sa o to 

starať GIB? Alebo jak to mám chápať? Lebo mi to nie je 

úplne jasné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hm? 

Nech sa páči, odpoveď, pán Szabo. 

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

Eee, predmetný pozemok, respektíve tá ulička je vo 

vlastníctve mesta s tým, že tu sa, tu sa v podstate jedná 

o o o tú správu prevádzku tej uličky. 
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To znamená, že zatváranie a otváranie tej bránky, 

ktorá tam je, čistenie, z toho hľadiska vzhľadom na to, že, 

že aj ten parkanový múr, to celé má na starosti GIB, tak 

vrámci toho eee došlo k dohode, že oni si zoberú pod seba. 

Am blok (en bloc) kompexne to vedia riešiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vagač,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som v rámci tohto bodu, aj dvadsaťdeväť aj tridsať 

chcel povedať asi toľko, že keď si pozriete toto eee 

uznesenie, alebo teda tento materiál, tak vidíte, že, že sú 

tam stanoviská odborných útvarov magistrátu. To znamená, že 

týmto, k týmto sa, k týmto materiálom sa venovali všetky 

oddelenia usmerňovania investičnej činnosti, stanovisko 

technickej in infraštruktúry, oddelenie stratégie rozvoja 

mesta, oddelenie dopravného inžinierstva, oddelenie dopravy 

a tak ďalej.  No a, ale je je to na území pamiatkovej 

rezervácie, čiže, najvyšší stupeň ochrany a a nevyjadrolal 
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sa k tomu žiaden odborný pamiatkár a žiaden ako, ako keby 

tá, tá kultúrna, tá, tá najdôležitejšia vec.  

A my sme, a tak isto je to aj v bode tridsať. 

Zverujeme národnú kultúrnu pamiatku vova vo Vajnoroch 

a opäť, opäť tie stanoviská všetky možné technické, a a nie 

je tam takéto pamiatkárske, toho, to odborné. 

Čiže, my sme aj na, na komisii kultúry a ochrany 

pamiatok, ale aj na komisii územného plánu a životného 

prostredia schválili také uznesenie, ktoré by som bol rád, 

keby sme pridali k tomuto. Máme to ako, ako povinnosť. 

Ja by som vám ho teda prečítal, že chceli sme k tomu, 

je tu, že po A, a teraz by sme dali po Bé (B) eee, teda 

komisia územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby mestské, mestského zastupiteľstva ako 

aj komisia kultúry  a ochrany historických pamiatok 

a mediálna komisia žiada primátora, aby zabezpečil 

zaradenie príspevkovej organizácie mestskej Ústav ochrany 

pamiatok v Bratislave do procesu vyjadrovania sa 

k žiadostiam o záväzné stanoviská a tiež ku konaniam, ktoré 

sa týkajú chránených objektov a území chránených podľa 

pamiatkového zákona 49/2002 v Bratislave vydávané 

magistrátom hlavného mesta. 

Ide o to, že, že my tu máme príspevkovú organizáciu, 

kde máme na to odborníkov. Kde, to sú naši ľudia. A v rámci 
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takej tej internej kolobežky, kde sa tie veci pripomienkujú 

presne takéto stanoviská, tak nemáme tam to stanovisko 

toho, toho odborníka, toho pamiatkára, ktorý by povedal, že 

zverujeme to GIB, ale tam musí byť, ešte takto sa o to 

musíte starať. 

Alebo v tom bode tridsať, ktorý bude ďalší, zverujeme 

národnú  kultúrnu pamiatku Vajnorom, ale máme, treba tam 

urobiť toto. Alebo. 

To, to znamená, že, že aby sme toto zaradili. 

Čiže, ja vás poprosím, ak by sme mohli k tomuto 

uzneseniu to, čo tam je predložené po A, dať aj po Bé (B), 

ktoré som vám prečítal, toho teraz dám návrhovej komisii, 

aby, aby bola eee také isté stanovisko mohlo dávať aj naša 

príspevková organizácia eee eee Mestský ústav ochrany 

pamiatok.  

Je to, prešlo to komisiami. Teda, aj tuto máme 

predsedu komisie pána Vlačikyho, aj, aj u nás na kultúrnej 

komisii, aby sme to predložili ako uznesenie do mestského 

zastupiteľstva, a to je vlastne táto naša povinnosť. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale, nemôžem povedať, že to je niečo iné. Vieš, my 

diskutujeme vlastne konkrétny bod a ty, ty už ako keby 

hovoríš o novom uznesení. 

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

Môžem to dať aj v bode Rô. Môžem to dať aj v bode 

Rôznom. Ide o to, aby, aby, aby sa nezabudlo na ten 

pamiatkársky. 

Čiže, kľudne to, nemusíme to dať tu, ale môžme to 

dať, dám to v bode Rôznom. Len zdá sa mi to. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To, že. Rozumiem tomu, otázka, či si to nevyž, 

nevyžaduje ešte trošku diskusie viac.  

Akože, MUOP je výborný a že sa, že máme orgán, ktorý 

sa môže vyjadrovať a tak. Čo to urobí na všetky veci, keď 

tam bude ďalší človek v kolečku, alebo ďalšia organizácia, 

ktorá sa k tomu vyjadruje.  

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

Vieš, keď sa, keď sa, práve keď sa, keď sa jedná 

o o o pamiatky a ochranu pamiatok a je to, je to na, je to 
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v rezervácii, to je najvyšší stupeň ochrany, 

a a v odborných stanoviskách nie je vôbec stanovisko 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) (gong), tak je to zlá. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ideme ďalej. 

Pani starostka Aufrichtová,  

máte slovo. 

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

Áno. Ja tiež postrádam celkom. 

Áno, ja tiež postrádam celkom tú logiku, že keď je, 

sa o to malo starať mesto, že prečo teraz akože GIB by to 

mal vyriešiť. Či takto bude postupovať mesto aj keď my máme 

nejaké veci, o ktoré sa nedá starať, sú tam neprispôsobiví 

občania, či to dáme GIBu?  

Ale nepáči sa mi celkom ten, ten prístup a rovnako 

tiež akože vo väzbe na tú, na to pamiatkové prostredie 

a podobne, no. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

Prešlo to iba finančnou komisiou, ako vidím. 

Že to nebolo predložené ani na komisiách vlastne 

územnoplávacej, alebo  nejakých takých akože, ten presah 

toho.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ke keď mi to bolo vysvetlené eee našimi kolegami, tak 

mi tam bolo vysvetlené, áno, dám vám hneď slovo, tak mi 

bolo vysvetlené to, že vlastne oň, GIB sa stará o hradby 

a toto je súčasťou hradieb. 

Keďže tade často chodím, tak súhlasím, že keď o tie 

hradby a nejaký, niečo sa tam dialo, že by to mohlo byť 

dobre. 

Ale chcete, pán Szabo, vy reagovať ešte? Nie?  

Tak potom pani hlav. 

Nechcete. 
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Alebo tak, dobre. Tak po. Tak v poradí pán Szabo 

a potom pani hlavná architektka. 

Nech sa páči, pán Szabo. 

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

Ja by som len doplnil, že samozrejme, to bolo 

prerokované aj na finančnej komisii a je to v podstate 

ulička, cez ktorú sa jedine na na tie hradby dostanete.  

Čiže, cez tú uličku sa inde nedostanete tou uličkou.  

Čiže, preto je to takto nastavené. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pani hlavná architektka, nech sa páči, máte slovo. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ja som sa venovala hradbám, ale tiež som nevidela 

tento materiál, pán Vagač.  

Ma to mrzí, lebo je to, pre mňa je to ale úplne 

jasné, ako hovoril pán primátor. Pretože GIB má na starosti 
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po po rozpadnutí PAMINGu (PAMING), ak si spomínate, dostal 

práve tieto historické časti mesta určité, dostal na 

starosti GIB, aj historickú zeleň. A ten, táto ulička vedie 

len k tým hradbám, ktoré GIB otvára a zatvára.  

To znamená, že o tú prednú bránu, ktorá väčšinou bola 

vypáčená, vylomená, že on sa bude o ňu starať a keď sa 

hradby otvoria, tak aj túto uličku budú čistiť, aj tú bránu 

budú zatvárať a otvárať v režime hradieb.  

Ja tam teda nevidím. 

Ale hovorím, nebola som, neviem tie dôvody, prečo až 

teraz. My sme to už hovorili dávno. Ale ja si myslím, že to 

patrí do toho komplexu. GIB sa stará aj o ten mostík, ktorý 

končí potom na druhej strane. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. Ďakujem pekne. 

Môžme dať návrh, že sa toto posunie o mesiac, a a  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je, je to v poriadku, alebo stiahneme tento bod. 

Je to v poriadku. 

Ešte pani poslankyňa Svoreňová. 
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Dobre. Je to v poriadku. Ja s tým nemám problém 

akokoľvek to dopadne. Môžme si to aj o mesiac posunúť, ale 

keď sme v poriadku a pani Svorenňová nechce nič, tak dávam 

slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Tak keďže pán poslanec Vagač predložil pozmeňujúci 

návrh, ktorým, alebo na základe ktorého ten doterajší text 

toho uznesenia sa označuje ako A a tento jeho text by sa 

označil ako Bé (B), tak najskôr budeme hlasovať o tom 

pozmeňujúcom návrhu a následne by sme potom hlasovali o  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ktorý je v tomto prípade ten pozmeňujúci návrh?  

Predseda návrhovej komisie 

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

A ja ho aj prečítam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Eee, teda ten bod Bé (B) uznesenia bude znieť, eee. 

Počkajte. Dd, aha. Mmm. Dobre. Prečítam ako to je na, tuná 

naformulované. 

Komisia územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva, 

ako aj komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a me 

mediálna komisia mestského  zastupiteľstva žiada primátora. 

No. Tam by malo byť, že máte 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

On to chcel dať do (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Predseda návrhovej komisie 

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

odporúča, odporúča zastupiteľ. 

Nie, práveže mestské zastupiteľstvo žiada primátora, 

by tam malo byť. 

(poznámka: počuť mimo mikrofón ženský hlas „žiada by 

malo byť“) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Ale Maťo, ty to chceš asi do Rôzne, že, potom?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Radšej cez to Rôzne to potom (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Kedy? Do Rôzneho? 

Predseda návrhovej komisie 

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

doformulujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Keď do Rôzne, tak, tak to poďme zobrať takto, 

jak to je.  

Takže, sťahujete, pán poslanec, pozmeňovák sa sťahuje 

a poďme za to hlasovať 
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Predseda návrhovej komisie 

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

A vlastne,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

ako to bolo navrhnuté. Tak. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ostávame pri tom pôvodnom uznesení. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, tak, tak. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Nech sa páči, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ď ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, pra prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní je tridsaťjedna. 

Za tridsaťjedna, proti, zdržalo sa a nehlasovalo 

nula. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 29-Zverenie pozemku p.č.21419 k.ú. Staré mesto GIBu 
 Prítomní: 31 Áno 31 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.  R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  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   
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R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský  

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 21419, dodatkom k Protokolu č. 11 88 0217 14 00, 

do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny 

investor Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 21419 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 136 m², LV č. 1656, k. ú. Staré 

Mesto, do správy mestskej príspevkovej organizácie 

Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, Bratislava, 
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IČO 00689393, a to Dodatkom č. 11 88 0217 14 01 k Protokolu 

č. 11 88 0217 14 01 zo dňa 07. 05. 2014 tak, že 

pôvodné znenie Článku 1 bod 2 Protokolu č. 11 88 0217 14 00 

zo dňa 07. 05. 2014 v znení: 

„- parc. č. 21421 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

219 m², 

- parc. č. 449 – záhrady vo výmere 292 m², 

- parc. č. 431 – záhrady vo výmere 351 m²,“ 

sa dopĺňa o text: 

„- parc. č. 21419 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

136 m²,“ 

s podmienkou: 

Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

investorskou a inžinierskou organizáciou Generálny investor 

Bratislavy podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, 

inak uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 30 NÁVRH NA ZVERENIE BUDOV A POZEMKOV 
NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY 
„VAJNORSKÝ ĽUDOVÝ DOM" DODATKOM K 
PROTOKOLU Č. 118808310500, DO SPRÁVY 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-VAJNORY, 
AKO OPRAVA MINULÝCH ROKOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo tridsať. 

Už nám to odspýta. Či nie?  

Návrh na zverejnenie, zverenie budov a pozemkov 

Národnej kultúrnej pamiatky Vajnorský ľudový dom dodatkom k 

Protokolu číslo 118808310500, do správy mestskej časti 

Bratislava Vajnory, ako oprava minulých rokov. 

Nech sa páči, pán Sulma, Szabo, máte slovo. 

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

Protokolom z roku 2005 boli do správy mestskej časti 

Bratislava Vajnory zverené stavby eee Vajnorského ľudového 

domu.  

Eee na zákaladie kontroly v neskorších rokov bolo 

zistené, že ten protokol neobsahuje všetky stavby, ktoré sú 

označené Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky  ako 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 681 

národná kultúrna pem pamiatka Vajnorský ľudový dom. A jedná 

sa iba o časť predmetných stavieb.  

Následne referát správy a inventarizácie majetku 

spolu aj s mestskou časťou pripravili eee, respektíve pez 

za zadefinovali pres presný rozsah tej stavby a následne sa 

pripravil predmetný materiál.  

Eee materiál bol preo eee prerokovaný aj na finančnej 

komisii za účasti starostu mestskej časti. Finančná komisia 

schv navrhuje materiál schváliť. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, nebudem ho čítať. 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje a ten text, ktorý je tam u uvedený.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 30 Návrh na zverenie budov a pozemkov Vajnorský 
ľudový dom do správy m.č. Bratislava Vajnory 

 Prítomní: 32 Áno 32 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.  R. Lamoš   
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J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  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   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   

 

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský  

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej 

pamiatky „Vajnorský ľudový dom“ dodatkom k Protokolu č. 

118808310500 do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory 

ako oprava minulých rokov 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej pamiatky 

„Vajnorský ľudový dom“ do správy mestskej časti Bratislava-

Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava, IČO 00304565, ako opravu 

minulých rokov, a to Dodatkom č. 11 88 0831 05 01 k 

Protokolu č. 11 88 0831 05 00 zo dňa 14. 11. 2005. 

Pôvodné znenie Článku 1 Protokolu č. 11 88 0831 05 00 zo 

dňa 14. 11. 2005 v znení: 

„Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov, 

do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory je národná 

kultúrna pamiatka „Vajnorský ľudový dom“, k. ú. Vajnory: 

- pozemok parc. č. 685/0/1 - zastavaná plocha vo výmere 
12 m²............7 200,00 Sk 

- pozemok parc. č. 685/0/2 - zastavaná plocha vo výmere 
13 m²............7 800,00 Sk 

- pozemok parc. č. 686/0/1 - zastavaná plocha vo výmere 
30 m²..........18 000,00 Sk 

- pozemok parc. č. 686/0/2 - zastavaná plocha vo výmere 
31 m²..........18 600,00 Sk 
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- pozemok parc. č. 687 - zastavaná plocha vo výmere 
40 m²............24 000,00 Sk 

- pozemok parc. č. 688/0/1- zastavaná plocha vo výmere 
47 m²...........28 200,00 Sk 

- pozemok parc. č. 688/0/2 - zastavaná plocha vo výmere 
47 m²...........28 200,00 Sk 

- pozemok parc. č. 689 - zastavaná plocha vo výmere 
90 m²...........54 000,00 Sk 

- pozemok parc. č. 690/0/1 - zastavaná plocha vo výmere 
162    ²........97 200,00 Sk 

- pozemok parc. č. 690/0/2 - zastavaná plocha vo výmere 
162 m²........97 200,00 Sk 

- pozemok parc. č. 690/0/3 - zastavaná plocha vo výmere 
161 m²........96 600,00 Sk 

- stavba na parc. č. 688/0/1, súpisné číslo 
9319............28 800,00 Sk 

- stavba na parc. č. 688/0/2, súpisné číslo 
9320...........8 800,00 Sk.“, 

sa nahrádza textom: 

„Predmetom zverenia majetku hlavného mesta SR Bratislavy a 

s ním súvisiacich práv a záväzkov, do správy mestskej časti 

Bratislava-Vajnory je Národná kultúrna pamiatka „Vajnorský 

ľudový dom“, k. ú. Vajnory, a to: 

pozemky registra „C“ KN: 

- parc. č. 686 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
44 m² v obstarávacej cene   
1 469,76 Eur, 

- parc. č. 687 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
40 m² v obstarávacej cene 
1 185,79 Eur, 
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- parc. č. 688/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 46 
m² v obstarávacej cene 
1 373,39 Eur, 

- parc. č. 688/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 
m² v obstarávacej cene 
1 413,23 Eur, 

- parc. č. 689 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 90 
m² v obstarávacej cene 
1 792,47 Eur, 

- parc. č. 690 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 527 
m² v obstarávacej cene 
15 360,18 Eur, 

stavby: 

NKP Vajnorský ľudový dom „Maštaľ“, súpis. č. 10856, na 

pozemku parc. č 686 

Obstarávacia cena............................ 2 467,35 Eur, 

Oprávky...........................................0,00 Eur, 

zostatková cena k 31. 05. 2018................2 467,35 Eur, 

NKP Vajnorský ľudový dom „Prešovňa“, súpis. č. 10855, 
na pozemku parc. č. 687 

obstarávacia cena.............................2 636,31 Eur, 

oprávky ..........................................0,00 Eur, 

zostatková cena k 31. 05. 2018................2 636,31 Eur, 

NKP Vajnorský ľudový dom „Rodinný dom“, súpis. č. 9319, na 
pozemku parc. č. 688/1 

obstarávacia cena.............................4 775,80 Eur, 

oprávky...........................................0,00 Eur, 

zostatková cena k 31. 05. 2018...............4 775,80 Eur, 

NKP Vajnorský ľudový dom „Rodinný dom“, súpis. č. 9320, na 
pozemku parc. č. 688/2 

obstarávacia cena.............................5 464,79 Eur, 

oprávky...........................................0,00 Eur, 
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zostatková cena k 31. 05. 2018................5 464,79 Eur, 

NKP Vajnorský ľudový dom „Dom“, súpis. č. 9318, na pozemku 
parc. č. 689 

obstarávacia cena.............................4 088,01 Eur, 

oprávky...........................................0,00 Eur, 

zostatková cena k 31. 05. 2018...............4 088,01 Eur“. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 31 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
Č. 1.43 VO VÝMERE 47,26 M^ V STAVBE 
PODCHODU NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V 
BRATISLAVE V K. Ú. STARÉ MESTO, 
FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A 
SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod tridsaťjedna. Návrh na nájom nebytového 

priestoru číslo 1 bod bodka 43 vo výmere 47 metrov 

a štyridsaťsedem celá dvadsaťšesť metra štvorcového 

v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v katastrálnom území 

Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
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Pán Szabo, 

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem. 

V minulom roku prebehla verejná obchodná súťaž na 

obsadenie všetkých nebytových priestoroch v podchode na 

Hodžovom námestí.  

Eee, z týchto všetkých nebytových priestorov zostali 

dva neobsadené. Tie sú predmetom, respektíve jeden z nich 

je predmetom tohto materiálu a ďalší bude v tom druhom 

materiály predložený. 

Eee, možno ešte by bolo treba povedať, že pokiaľ sa 

dnes schvália súťažné podmienky, tak následne tá verejná 

obchodná súťaž bude zverejnená aj na webových portáloch, 

ktoré sa zaoberajú eee s ponukami realitných kancelárií. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Možno treba iba, vás poprosím, aby ste doplnili, že, 

že sme nejakým spôsobom hľadali to, ako definovať čo tam má 

byť, respektíve, čo tam nemá byť, aby boli poslanci kludní.  

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

Eee, áno, v tomto prípade sme tam vymedzili, 

presnejšie sme vymedzili aké služby tam nemôžu byť 

poskytované.  

To znamená, že, že napríklad záložňa, alebo nejaké 

kadernícke, kozmetické služby tam nebudú. A takýmto 

spôsobom  

(poznámka: počuť predsedajúceho „neviem“) 

chceme tam, chceme tam viac nasmerovať také služby, 

ktoré tam ešte nie sú, respektíve, ktoré sú vyhľadávané 

v súčasnej dobe.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Ešte  chcem podotknúť, že o víťazovi aj tak bude 

musieť rozhodnúť ešte spo zastupiteľstvo, nie? Už nie. Keď. 
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(poznámka: počuť slová „komisia“) 

Komisia. Okej. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Priznám sa, že nie k tomuto bodu, ale rád by som dal 

procedurálny návrh, aby, lebo nie je jasné, my sme 

v minulom roku bežali v režime, že o siedmej končíme, ale 

vzhľadom na to, že máme už pár bodov len do skončenia 

a nebodaj, aby sa to nevysvetľovalo, že to pokračuje do 

tohto roka, tak ja dávam procedurálny návrh, že už rokujme 

do vtedy, kým neskončíme všetky body.   

A to je ten procedurálny návrh, o ktorom by som 

chcel, aby sa hlasovalo v zmysle rokovacieho poriadku bez 

roz bez diskusie hneď vlastne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Počuli ste. Takže ne, hlasujeme o tomto návrhu 

procedurálnom, hej?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, hlasujeme o procedurálnom návrhu pána Vetráka 

o tom, aby sme dneska dokončili všetky body zastupiteľstva. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ale. Kde sú tie chlebíčky? Nevieme ich doniesť sem?  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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Nemôžu doniesť sem tie chlebíčky? Sú dole.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee, a teraz, ale pán Vetrák, to to bolo hlasovanie 

k tomu vášmu návrhu, hej?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno, k procedúr 

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: 

Procedurálnemu a teraz je diskusia. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Procedurálny návrh poslanca Vetráka – aby zastupiteľstvo 
rokovalo dovtedy, kým neprerokuje všetky body programu 

 Prítomní: 32 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  
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M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  G. Ferenčáková   

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  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A teraz sme na tridsaťjedna, takže otváram diskusiu 

k tomuto bodu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Že vraj dole sú chlebíčky (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo). 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Môže ich doniesť sem. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Teda, nikto sa neprihlásil, to znamená, že dávam 

slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje podľa 

paragrafu 9a a tak ďalej zákona o majetku obcí, nebudem to 

celé čítať, nebol tam žiadny pozmeňovák. 
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Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o návrhu uznesenia ako celku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tento zvuk musím vymeniť, lebo sa zbláznim normálne. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťtri. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 31-Prenájom nebytového priestoru č. 1.43 v stavbe 
podchodu na Hodžovom námestí formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 Prítomní: 33 Áno 33 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  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   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský  

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

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 47,26 

m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave v k. 

ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 

schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového 

priestoru č. 1.43 vo výmere 47,26 m² v stavbe, bez 

súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí, pod 

pozemkami, parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 

21550/4, k. ú. Staré Mesto, na dobu neurčitú, za účelom 

predajní (s výnimkou záložne, gastro predajne, kozmetiky, 

manikúry, pedikúry) – je potrebné uviesť presnú 

špecifikáciu predajne, cestovných kancelárií, čistiarní a 

opravovní, fotoslužieb, požičovní, prevádzkovania služieb 

kaderníctva, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou 

využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, s osobitne schválenými 

podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 

ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 
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BOD 32 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
Č. 1.30 VO VÝMERE 112,04 M^ V STAVBE 
PODCHODU NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V 
BRATISLAVE, V K. Ú. STARÉ MESTO, 
FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A 
SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme rovno na bod číslo tridsaťdva. 

Ako som, ako bolo povedané predtým, je to to isté.  

Otváram diskusiu, respektíve, neviem, či môžem dať 

bez diskusie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Otváram diskusiu. 

Tiež chcem iba povedať, že tu sme sa, tunák je 

dokonca, môže byť len lekáreň. Tu mu, tu hla, tu sa hľadá 

len lekáreň. Tu musí pokračovať lekáreň v tomto priestore, 

takže môže vyhrať len lekáreň. 

A už tu sám diskutujem so sebou, takže pán Vetrák, 

návrhová komisia, máte slovo. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje podľa 

paragrafu 9a zákona o majetku obcí a tak ďalej, to čo tam 

máte uvedené v návrhu uznesenia. 

Pán primátor,  

môžte dať o tom  hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 32- Prenájom nebytového priestoru č. 1.30 v stavbe 
podchodu na Hodžovom námestí formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 Prítomní: 32 Áno 32 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  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   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský  

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

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo výmere 

112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v 

Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového 

priestoru č. 1.30 vo výmere 112,04 m² v stavbe, bez 

súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí, pod 

pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 

21550/4, k. ú. Staré Mesto, na dobu neurčitú, za účelom 

predajne – lekárne, formou obchodnej verejnej súťaže s 

možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade 

s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, s osobitne 

schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej 

súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 
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BOD 33 INFORMÁCIA O ÚČASTI ČLENOV-
NEPOSLANCOV NA ZASADNUTIACH KOMISIÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY ZA OBDOBIE OD 
01. 01. 2018 DO 31.12. 2018 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod tridsaťtri, Informácia o účasti 

členov neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie 

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

Nech sa páči, za spracovateľa. 

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

organizačného oddelenia: 

Takže je to materiál, ktorý sa predkladá každoročne. 

Je to prehľad účasti neposlancov odborníkov v komisiách, 

tak ako vyplývalo z prezenčných listín.  

Je tam návrh uznesenia, že sa berie na vedomie 

a odporúča sa pri kreovaní nových poslancov prihliadať na 

tento materiál. Čo myslím, že sa prihliadalo pri výbere 

neposlancov, že sa tam tí, ktorí nechodili, neopakujú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Eee, pardon. Čo to je? Diskusia. Pardon. 

Otváram diskusiu. 

Pani Čahojová, 

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som sa chcela spýtať predkladateľa, my sme mali 

túto dochádzku k dispozícii keď sme rozhodovali 

o neposlancoch?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nemali. My sme nemali tieto informácie, keď sme si 

volili neposlancov nových.  

Lebo niektorí z. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, úrad. Organizačné. 

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

organizačného oddelenia: 

Bolo to na mestskej rade, no nebolo to k dispozícii 

ešte, ale materiál bol na mestskej rade. Čiže, bol 

k dispozícii členom mestskej rady.  

Ja myslím, že ho mali aj predsedovia komisií.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A myslím, že v bud, v ďalšom progra, bode sa budú 

voliť, takže, môžte si to ešte pozrieť pred tým, jako 

budete voliť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Budeme schvaľovať návrh uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu jednak berie na 

vedomie túto informáciu a potom odporúča predsedom komisií 

to, čo vlastne už vysvetlila aj pani vedúca organizačného 

odboru. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto uznesení. 

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 pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťtri. 

Za bolo tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 33-Informácia o účasti členov-neposlancov na 
zasadnutiach komisií MsZ 

 Prítomní: 33 Áno 33 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  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   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský  

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 707 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach 

komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A berie na vedomie 

informáciu o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach 

komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. 

B. odporúča 

predsedom komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy pri kreovaní členov-neposlancov z radov 

občanov zohľadniť ich účasť v minulom volebnom období. 

koniec poznámky) 
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BOD 34 NÁVRH NA VOLBU ĎALŠÍCH ČLENOV 
KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Z RADOV 
OBČANOV - NEPOSLANCOV. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo tridsaťštyri. Návrh na volbu 

ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy z radov občanov  neposlancov. 

Nech sa páči, eee, eee organizačné. 

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

organizačného oddelenia: 

Tažke tento mater, tento materiál sa pripravoval 

vlastne je to zhruba dva týždne, čiže vtedy len začali 

prebiehať komisie, preto je náš návrh uznesenia na 

posunutie termínu čo bol na poslednom zas na minulom 

zastupiteľstve ste si schválili, že chcete schvaľovať 

odborníkov už na tomto zastupiteľstve. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, nie. Áno. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 709 

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

organizačného oddelenia: 

Ale tým, že bol výber do osemnásteho, potom sme 

robili, pripravovali materiál, len vtedy prebiehali 

komisie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

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

organizačného oddelenia: 

Posledná komisia, ktorá nám nahlásila odborníkov, 

ktorých si zvolili bola včera a ešte jedna komisia nemá, 

myslím, že to je ten návrh, ktorý teraz roznášal pán 

poslanec Tešovič.  

Takže (poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria naraz 

vedúca oddelenia a aj predsedajúci) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram, otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Pán Tešovič,  
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máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Áno, ako tu už bolo spomenuté, na základe uznesenie 

prijatého na minulom zastupiteľstve do dnes mali 

predsedovia dodať jednotlivé, jednotlivé mená členov 

komisií neposlancov. 

Tým, že tam bol určitý časový, časový stres, tak 

momentálne je tá situácia taká, že okrem komisie na ochranu 

verejného poriadku vlastne už sú všetky tieto nominácie. 

Po dohode, alebo konzultácii s predsedami komisií, 

teda, predkladám pozmeňujúci návrh k bodu číslo 

tridsaťštyri tak, že predkladám návrh, návrh nového 

uznesenia, ktorý máte podľa, podľa pre, predloženého návrhu 

na vašich stoloch.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Kunst. 
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Mgr. Rastislav   K u n s t ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja dotaz na predsedov komisií.  

V dvoch komisiách máme toho istého človeka. Bude to 

sti stíhať ako neposlanec? Myslím, že návrhov bolo 

dostatočné množstvo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Troch. 

Katku (poznámka: nezrozumiteľné slovo). Dvoch dvoch. 

Dobre. 

To bola otázka na koho?  

Mgr. Rastislav   K u n s t ,  poslanec MsZ: 

Na predsedov komisií. Keď či, keď už o tom 

diskutovali, že to dneska dajú, tak vlastne máme aj 

v komisii 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, rozumiem. 
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Mgr. Rastislav   K u n s t ,  poslanec MsZ: 

jednej aj v druhej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, rozumiem. Rozumiem. Je tam dvakrát. 

Neviem, na koho to.  

Asi, asi je to v poriadku, keď si to šéfovia komisií 

prebrali. 

Nech sa páči, pán Krajčír, máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som reagoval na kolegu Tešoviča. 

Za našu komisiu pre ochranu verejného poriadku sú tam 

neni neposlanci. My si ich budeme schvaľovať na najbližšej 

komisii. My sme tam mali nejaký problém.  

Takže, na najbližšom zastupiteľstvo potom by sa to 

dodatočne schválilo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tá osoba, ktorá tam je dvakrát je Katka Šimončičová. 

Ja pani Šimončičovú, teda všetci čo tu boli v minulom 

zastupiteľstve poznajú, na druhej strane naozaj si myslím, 

že vzhľadom k záujmu by jeden človek ako neposlanec nemal 

byť v dvoch komisiách. Napriek tomu, že pani Šimončičovú 

poznám, považujem ju za slušného, poctivého človeka, ktorý 

naozaj v rámci maximálnych možností by chodil a poctivo 

pracoval, ale naozaj, ako, vzhľadom k záujmu si naozaj 

myslím, že by to mala byť jedna komisia. 

A ako, nič v zlom, naozaj, že považujem ju za veľmi 

slušného človeka, ale, ale myslím si, že by ta nejaký taký 

úzus by mohol byť prijatý, že naozaj, jeden neposlanec 

v jednej komisii maximálne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Záhradník,  

máte slovo. 

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Je trochu zvláštne ak komisia odporúča za neposlanca 

osobu, nebudem ju teda menovať, ale ktorá z dvanástich 

zasadnutí minulý rok bola, sedemkrát nebola na komisii. Tak 

neviem, či na to boli nejaké objektívne vážne dôvody, alebo 

je to teda nepostrádateľný odborník pre tú komisiu. Lebo 

keď tam nechodí, tak vlastne im ani nemôže celkom pomôcť. 

Takže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Ja by som bol rád, keby  (poznámka: nezrozumiteľné 

slová, hovoria naraz poslanec aj predsedajúci) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Chcete povedať to meno?  

Nie?  

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Nie, nebudem ho menovať. Je to v sociálnej komisii 

už.  

Takže, ostatné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A koľkáta v poradí? 

Dobre. 

Pame, pome. 

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Ste bystrý, pán primátor. Dôjdete na to rýchlo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

De, nech sa páči, pán Tešovič, máte slovo. 
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja len chcem reagovať na na kolegu Záhradníka. 

Ako, považujem to za problém, keď ľudia nechodia 

dlhodobo, ale momentálne, naozaj, potrebujeme tie komisie 

rozhýbať.  

Vlastne kvalitná práca komisií aj za účasti 

neposlancov odstráni aj nejaký ten informačný šum, ktorý, 

ktorý tuná medzi zastupiteľstvami je, pretože ten tok 

informácií bude oveľa plynulejší, lepší.  

A skôr by som išiel tou cestou, že naozaj, pokiaľ sa 

niekto nebude pravidelne zúčastňovať bez nejakých vážnych 

dôvodov, tak skôr dôslednejšie, naozaj dôslednejšie aj 

apelovať na predsedov komisií, aby prípadne sa neostýchali 

takého človeka aj vyradiť z tej komisie neskôr. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Toto je ten problém, ktorý už sme riešili aj s pánom 

Vetrákom, aj, aj všeobecne, že ako urobiť to, aby tí ľudia 

do tých komisií chodili a ako ich postihovať, keď do tých 
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komisií nechodia. A musím povedať, že napriek tomu, že bolo 

viacej debát, stále sme neprišli na to, ako by to mohlo 

fungovať. 

Pán Kuruc,  

chcete zareagovať? Neviem či môžte. Asi sa.  

Musíte dať faktickú, ale najprv je tam pán Dolinay.  

Takže, ideme po  rade, pán Dolinay. 

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

Ďakujem za slovo. 

Presne k tomuto sa chcem vyjadriť, k tomu chodeniu, 

nechodeniu. 

Napríklad, ešte nemáme navolených ne neposlancov, ale 

chceme prijať úzus, že napríklad, keď zo šiestich komisií 

nepríde, ja neviem, polovicu, tak jednoducho, bude tento 

neposlanec prevolený niekým iným.  

Máme tam celkom dosť mien, ktoré neboli zvolené, tak 

z toho ďalšieho balíka môže byť takto zvolený, napríklad, 

niek nejaký náhradník.  

Samozrejme, môže mať niekto objektívne dôvody, 

operácia, čokoľvek, ale pokiaľ to bude neospravedlnená 

absencia, tak môžme si prijať takýto úzus. Mô môže to byť 
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nejakej internej to v ná kompetenia zastupiteľstva, možno 

to môže byť riešenie pre tých, ktorí nechodia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno.  

Asi sa všetci zhodneme, že keď niekto nechodí, tak 

nemá význam, aby v tej komisii bol. Len neviem akým 

spôsobom my vieme to teraz prijať do uznesenia, alebo si 

dáme úzus a dohodneme sa.  

Dobre, dáme ešte pána Hrčku, nech je v poradí a potom 

vám dám slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja  ďakujem. 

Ja len si myslím, že naozaj bolo možno škoda, že pri 

schvaľovaní neposlancov nebola aj tá účasť, lebo to už 

naozaj, myslím si, že komisia mohla zohľadňovať. Lebo zas 

neni úplne rovnocenné keď niekto tú šancu dostal oproti 

tomu, kto sa hlásil nanovo. A myslím si, že, myslím si, že 

toto by malo byť posudzované.  

Lebo, je to nespravodlivé. Vy naozaj niekedy 

z päťdesiatich ľudí vyberáte, môžte ich tam mať omnoho viac 

kvalitných, než máte voľných miest a musíte sa podľa 
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niečoho rozhodnúť. A keď nemáte všetky informácie, 

rozhodujete sa v dobrej viere, ale  potom naozaj môžte 

uprednostniť niekoho, kto už šancu dostal a povedzme, že 

zjavne ju ne.  

Ako, niekedy to je aj nelogické, že prečo sa opätovne 

hlási, keď predtým nechodil.  

Čiže, eee, je to  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

na každého vedomí a svedomí, ale malo by sa to naozaj 

riešiť, nemalo by to byť iba také voľné.  

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Teraz ale, ako z toho vybŕdnuť? Lebo to bolo nejaké, 

nejakí ľudia, za ktorých bolo hla hlasované a tie komisie 

si ich zvolili a. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Sú poradné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je je to 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Rozhoduje zastupiteľstvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Eee, keď sa bavíme, 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Eee, dobre. 

Ja ak môžem navrhnúť, navrhujem, aby sme to 

odhlasovali v tomto poradí, aby ako to je, aby mohli začať 

chodiť s tým, že vymyslíme my nejaký systém, úzus, alebo 

niečo, čo sa tu vie schváliť na budúce zastupiteľstvo tak, 

aby šéfovia komisií mohli týchto ľudí, ktorí proste nepre 

nepreukážu dostatočnú dochádzku, napríklad za prvého pol 

roka, mohli odtiaľ vye vy vyradiť tým, že to vyradí 

zastupiteľstvo.  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Zastupiteľstvo, tak. Že navrhnú zastupiteľstvu, aby 

ho odiaľ vyra vyradilo.  

Myslím, že toto je také, akože riešenie, ktoré by 

mohlo teraz fungovať.  

Pán Vagač,  

máte slovo. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Ďakujem. 

Chcel by som zareagovať na to, že eee, že v komisii 

kultúry aj v komisii územného a strategického plánovania, 

životného prostredia je zvolená na prvom mieste Katarína 

Šimončičová. A musím povedať, že v obidvoch komisiách som 

a pracujem a a nevidím dôvod, pán Hrčka, prečo by sme mali 

takého človeka vyradiť, ak prešiel normálne hlasovaním 

v tých komisiách, ak ten človek sa hlásil a chce pracovať, 

tak na základe čoho by sme takú, takú osobu mali ako 

vyradiť?  Však to je, to neni žiadne také pravidlo. 
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A no, Katarína Šimončičová má vysoký morálny 

a odborný kredit a v obidvoch hlasovaniach výrazne, výrazne 

dostala viac bodov, tak tam, tam. 

A tie komisie pla pracujú úplne nezávisle. Tam sú 

úplne iní ľudia, ktorí ot  za to hlasovali, tak to sa mi 

zdá ako totálne diskriminačné a nevidím jediný dôvod na to, 

aby sme teraz povedali, že nemôže občan pracovať v dvoch 

komisiách, ak si ho tá komisia vyberie? Čo je na tom, ako, 

čo je na tom zlé?  

A samozrejme, že to, ak ak by, napríklad, niekto 

nechodil na komisiu, tak to považujem za za logické, že ten 

človek keď nechodí, no tak naozaj, predseda komisie môže 

dať návrh na na vyradenie a doplnenie nového. Ale dopredu 

teraz predpokladať, že, že nechodí a tak ho vyraďme.  

Čo keď sa tá osoba, o ktorej tu bola reč, bola vtedy 

nejak zdravotne indisponovaná? My to nevieme, že čo, čo sa 

vtedy dialo. A možnáže ona teraz bude chodiť. 

Čiže, čiže sa nanovo vybrali ľudia. Dajme tomu šancu, 

ak si, ak si tí poslanci v tej komisii toto odhlasovali.  

Toto je, toto je papier, ktorý vznikol na základe 

zápisníc z tých komisií. Čiže, to je, to je, tá zápisnica 

komisie je, má právnu a má hodnotu, ktorá sa nedá takto 

spochybňovať zo zastupiteľstva. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 723 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Kuruc 

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som teraz trošku bránil Janka Hrčku, lebo on 

nepovedal, že teda by sme ju mali vylúčiť, on povedal, že 

si myslí, že pri tom veľkom množstve ľudí, asi sto, ktorých 

tu bolo prihlásených, by bolo možno vhodné, aby bola len 

v jednej komisii. Ale určite nič proti Katke nemá. A keď 

tam, keď bude v obidvoch, tak to určite prežije. 

Ja by som sa ešte skôr vrátil k tým, k tým 

neúčastiam. 

My sme to vo Vrakuni vyriešili tak, že vždy v januári 

predložíme materiál účasť za predchádzajúci rok 

a v prípade, že niekto z neposlancov sa nezúčastnil viac 

ako päťdesiat percent komisií, tak ho proste vymeníme. 
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Tak to máme a hotovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neviem, mne sa to zdá dobré, dobré riešenie.  

Opakujem. 

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

To čo sme riešili s pánom poslancom Vetrákom, to sa 

týkalo poslancov, tam je to problém. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A nie, nie, nie. To toto to chápem. 

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

Ale pri neposlancoch, naozaj 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

My sme riešili aj komisie a 
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JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

nezúčastní sa viac ako polovice, v januári vždy 

dostaneme štatistiku za predchádzajúci rok a vieme to 

vymeniť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To, to sa mi zdá dobré riešenie, aj kvôli tomu, že 

tie hlasovania už prebehli a nechcel by som, aby, aby sa to 

muselo riešiť (gong) 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

No, ono najlepšie tie pravidlá stanoviť vždy na 

začiatku, lebo potom keď sa dodatočne dorábajú tie 

pravidlá, tak už, už vždy to bude nejako nespravodlivé. 

Samozrejme, poviem tak, že ani, na prvý pohľad to pri 

tom veľkom množstve uchádzačov nevyzerá dobre, že, že keď 

je jeden tam človek dvakrát, ale skutočne, ak sme to, ak 

sme si dohodli pravidlá, že tá komisia si to rozhoduje 

sama, tak jednoducho, tá komisia si to teraz musí vyriešiť. 
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Pretože, asi, asi by, asi by nebolo celkom teraz už 

korektné, aby to riešilo zastupiteľstvo. To je môj názor. 

Samozrejme, mne dobre nevyzerá ani nie že keď je 

niekto v dvoch komisiách, ale aj keď, povedzme, je v jednej 

komisie trinásť poslancov, lebo keď dáte dopĺňať 

neposlancov, tak z toho spravíte polovicu zastupiteľstva. 

Ani to neni moc šikovné.  

Rovnako, sa ani ja som sa necítil moc dobre až tak 

úplne, že keď som napríklad, dneska sme schvaľovali dozorné 

rady a som sa ocitol, že v dvoch dozorných radách, ale 

niekedy to nemusí byť iba to, že, niekedy to môže byť aj 

v tom, (gong) že ten person 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vlačiky,  

máte slovo. 

Pán Vlačiky,  

máte slovo. 

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

Ja by som sa tiež chcel vyjadriť k pani Šimončičovej.  
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Tiež u nás dostala najväčší počet hlasov v našej 

komisii. A teda ako legitímne ju vnímam ako zvolenú. 

A teda, najväčšiu odborníčku na životné prostredie akú si 

viem predstaviť.  

Takže, ja som rád, že je u nás. 

A zároveň ešte som tu bol upozornený na jednu vec, že 

v podstate štvrtého člena odborníka do našej komisie, tam 

sme mali rovnosť hlasov a rozhodol som ja ako predseda 

a bolo mi teraz povedané, že teda, nemal som na to právo. 

Tak, takže, by som to štvrté meno asi stiahol v tom prípade 

a že by sme hlasovali len, len o troch a toho štvtého by 

sme si ešte dohlasovali neskôr. 

Ja som sa inšpiroval inými komisiami a kde teda, tiež 

(gong) takáto prax 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Po tomto, teda to bude asi pán Vaškovič?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem.  

Pán Hrčka,  

máte slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, ja som  povedal, že teda mám, podľa mňa, veľmi 

dobrý vzťah s pani Šimončičovou. Naozaj sa s ňou dokonca 

v Petržalke snažím spolupracovať a považujem ju za, ešte 

raz zopakujem, slušnú, veľmi poctivo pracujúcu a chodiacu 

pravidelne a tak ďalej.  Napriek tomu ale si myslím, že keď 

máte sto občanov a vyberáte pätnásť alebo sedemnásť 

a z toho jeden je tam dvakrát, tak to vyzerá proste zle.  

A to ak, môžte si, dobre. Však keď si to tá komisia 

povie a zastupiteľstvo to odsúhlasí, je to vaše právo, 

napriek tomu to, proste, vyzerá zle a proste, schvaľuje sa 

tu na zastupiteľstve.  

Eee, viete, ťažko potom budete vysvetľovať niektorým, 

že prečo tam je niekto dvakrát a keď sa tam ďalších 

päťdesiat nedostalo ani jeden jediný krát. No tak, ja viem, 

že sa. 

A hovorím, nemám absolútne nič proti pani 

Šimončičovej, práve naopak, presne tak, jak povedal pán 
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Kuruc, ja to úplne bez problémov prežijem, keď tam bude, 

len sa snažím na to upozorniť, že to naozaj vidím  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Možno. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

ako potenciálny problém. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Možno to je dobrý podnet do budúcnosti, aby sme sa 

vyro vyvarovali.  

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sťahujem svoj hlas. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Vagač. 

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

Ja len na to chcem reagovať, že, že tie komisie eee 

ho fungovali nezávisle od seba. Čiže, oni o sebe nevedeli, 

že, že si odhlasovali.  

A v jednej komisii bolo šesťdesiat a v druhej tridsať 

záujemcov a naozaj tí poslanci zodpovedne vyberali z tých 

šesťdesiatich a z tých tridsiatich. A keď, keď hlasovaním 

tajným si to vybrali, tak nemáme prečo tý, teraz na základe 

toho, že je v dvoch, že toto by sme mali spochybňovať. To 

je, podľa mňa,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme, ideme hlasovať o tom si myslím. 

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

úplne legitímne zvolená osoba. Takže, tam, tam nemáme 

prečo. 

(poznámka: počuť mimo mikrofón mužský hlas „To je 

voľba nás“) 

To je voľba nás, ako komisie.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prepáčte, ne ne.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, dávam slovo predkladateľovi.  

Pán Tešovič,  

áno. Zapnú vás. 

Neni predkladateľ? Neni.  

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

Ďakujem za slovo. 

Eee, vzhľadom na to, čo tu odznelo, tak ja by som 

v rámci toho predloženého návrhu stiahol bod 2.4 Peter 

Vaškovič. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Chcem sa vás opýtať, keďže predkladateľ nečítal celé 

to uznesenie, ale bolo rozdané v písomnej podobe, že či 

niekto trvá na tom, aby som to celé čítal teraz. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Tak ak nie, tak budeme schvaľovať návrh uznesenia 

v znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

jednak berie na vedomie informáciu a potom volí za členov 

tých komisií všetkých tých, čo sú tam uvedení, no a na 

záver ešte schvaľuje zmenu termínu plnenia uznesenia, ktoré 

sa týkalo neposlancov. V minulosti tam bolo treba potrebné 

prehodiť termín. 

Eee, pán primátor,  
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môžte dať hlasovať o tomto návrhu. 

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 pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je dvadsa dvadsaťdeväť. 

Za bolo dvadsaťdva, proti nula, zdržalo sa šesť a 

nehlasovalo jeden poslanec. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 34-Návrh na voľbu ďalších členov komisií Msz z radov 
občanov-neposlancov 

 Prítomní: 29 Áno 22 Nie: 0 Zdržal sa: 6 Nehlasovali: 1 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák ÁNO Štasselová,nám.NEHLASOVAL 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Budaj  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer  

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ZDRŽAL SA J. Karman ZDRŽAL SA 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ZDRŽAL SA 

P. Lenč  P. Pilinský  

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

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na voľbu ďalších členov komisií Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov 

občanov-neposlancov 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

informáciu o predložených žiadostiach odborníkov-

neposlancov do komisií pri Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

B. volí 

1. za členov občanov-neposlancov do komisie finančnej 

stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

1.1 Marián Miškanin 

1.2 Svetlana Komorová 

1.3 Marko Surkoš 

1.4 Ignác Kolek 

2. za členov občanov-neposlancov do komisie územného a 

strategického plánovania, životného prostredia a 

výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

2.1 Katarína Šimončičová 
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2.2 Peter Žalman 

2.3 Dana Mareková 

3. za členov občanov-neposlancov do komisie dopravy a 

informačných systémov Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

3.1 František Brliť 

3.2 Peter Klučka 

3.3 Peter Války 

3.4 Ivan Lechner 

4. za členov občanov-neposlancov do komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

4.1 Tomáš Kriššák 

4.2 Silvia Švecová 

4.3 Miroslav Holienka 

4.4 Jaroslav Ostrčil 

5. za členov občanov-neposlancov do komisie kultúry, 

ochrany historických pamiatok a mediálna komisia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

5.1 Katarína Šimončičová 

5.2 Peter Szalay 

5.3 Barbora Morongová 

5.4 Viktor Blaha 

5.5 Alexej Tahy 
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6. za členov občanov-neposlancov do komisie sociálnych 

vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

6.1 Ľubica Karelová 

6.2 Jozef Kákoš 

6.3 Miroslav Pšenčík 

7. za členov občanov-neposlancov do komisie pre cestovný 

ruch a medzinárodnú spoluprácu Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

7.1 Nóra Grančay 

7.2 Branislav Chrenka 

7.3 Izabela Kubíková 

7.4 Jakub Kuruc 

7.5 Jozef Mórik 

7.6 Augustín Mrázik 

C. schvaľuje 

zmenu termínu splnenia uznesenia hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 10/2018 zo dňa 19. 12. 2018 v časti B 

nasledovne: 

pôvodný text: 

„ T: najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy“ 

sa nahrádza novým textom: 
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„T: 30. 4. 2019 pre komisiu pre ochranu verejného poriadku 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy“ 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 38A NÁVRH NA SCHVÁLENIE ROZHODNUTIA Č. 
1/2019 PRIMÁTORA HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY O PÔSOBNOSTI 
MESTSKÝCH ČASTÍ HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
UDEĽOVAŤ SÚHLAS V SÚLADE S § 32 
ODS. 2 PÍSM. K) ZÁKONA Č. 404/2011 
Z. Z. O POBYTE CUDZINCOV A O ZMENE 
A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na tridsaťosem A, Návrh na schválenie 

Rozhodnutia číslo 1/2019 primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských 

častí o udeľovaní súhlasu o pobyte cudzincov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

Nech sa páči, eee, eee, za mesto pani doktorka 

Vyhlídalová. Alebo p pán Szabo. Neviem teraz. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Predkladáme uvedený materiál.  

V podstate materiál bol už uvedený aj na na mestskej 

rade, respektíve bol prediskutovaný, následne eee bol 

stiahnutý a ešte upravený. A uvedený materiál teda 

predkladáme na zastupiteľstvo.  

A skôr v rámci diskusie, pokiaľ budú nejaké otázky, 

by sme na to zodpovedali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja som sa len chcel uistiť, že už som to skole tuto 

s ja ako so zamestnankyňami právne rie riešil. Som sa ich 

pýtal. Tak len sa chcem uistiť, že vlastne tá predstava je 

táká, že teraz keď príjmeme návrh tohto uznesenia, tak to 

uznesenie bude rozposlané na vyjadrenie mestským častiam 

a potom sa vypracuje návrh a ten bude tiež rozposlaný 
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mestským častiam, alebo bude už až ten návrh rozposlaný 

mestským častiam? T tej novely štatútu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Szabo, 

nech sa páči. 

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

Takže, toto rozhodnutie už bude platiť a samozrejme, 

pripravíme zmenu štatútu, ktorá bude rozposlaná všetkým 

mestským častiam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, odovzdávam slovo navrhovateľovi, eee 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení: 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

jednak schvaľuje to Rozhodnutie číslo 1/2019 pána primátora 

a potom po Bé (B) žiada primátora, aby predložil na 

rokovanie mestského zastupiteľstva návrh dodatku štatútu 

s presunom tejto pôsobnosti na mestské časti. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť poslanca Vetráka „Ja len informáciu, 

ja nebudem dávať dneska uznesenie, len chcem to 

diskuskutovať.“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Je prítomných dvadsaťosem poslankýň a poslancov. 

Za je dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem pekne, že za vašu výdrž. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 38A- návrh na schválenie Rozhodnutia č. 1/2019 
primátora Bratislavy o udeľovaní súhlasu na pobyt cudzincov 
 Prítomní: 28 Áno 28 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič   

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  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  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 ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský  

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

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie Rozhodnutia č. 1/2019 primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky o pôsobnosti mestských 

častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 

404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

Rozhodnutie č. 1/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy udeľovať súhlas v 

súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o 

pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh 

dodatku štatútu s presunom tejto pôsobnosti na mestské 

časti 

koniec poznámky) 
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BOD 38B INFORMÁCIA O PLNENÍ PROTIKORUPČNÉHO 
MINIMA K31.12.2018 (PÔVODNÝ 
INFORMAČNÝ BOD ZARADENÝ POD PÍSMENOM 
N) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na informáciu o plnení Protikorupčného minima 

k 31. 12. 2018. 

Nech sa páči, dávam slovo spracovateľovi. Pani 

Csenkeyovej.  

Ing. Andrea   C s e n k e y o v á , vedúca oddelenia ľudských 

zdrojov: 

Ďakujem za slovo. 

Budem prezentovať materiál, ktorý bol pripravený ako 

informačný materiál s tým, že ide o informáciu o plnení 

Protikorupčného minima k 31. 12. 2018.  

Povinnosť predkladať takýto materiál nám vychádza 

z uznesenie, to znamená ešte z roku 2012, kedy bol prijatý 

tento materiál  a každoročne informovať.  

Ja možno len spomeniem, že v roku 2016 a 2017 sme 

realizovali aj polročnú aktualizáciu tohto materiálu z toho 

dôvodu, aby informácie, ktoré sú obsiahnuté v tomto 
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materiáli zachytávali podrobnejšie stav jednotlivých 

oblastí, ktoré sú obsahom materiálu.  

Tieto, tých oblastí je dvanásť a sú zameraní či na 

personálnu politiku, informácie ohľadne verejného 

obstarávania financií mesta a všetkých priorít, ktoré boli 

stanovené v roku 2012. 

Plusom aj mínusom tohto materiálu je, že prechádza 

všetkými oblasťami, ktoré zastrešuje hlavné mesto, na 

druhej strane tie otázky, ktoré vyhodnocujeme, prešli už aj 

určitými novelami zákonov, to znamená, že nie všetky 

informácie je možné poskytnúť tak, ako bol pôvodný zámer 

vzhľadom k tomu, že tie zákony sa pomenili. Napríklad, 

zákon o ochrane osobných údajov, keď spomeniem jeden. 

A tento materiál za všetky organizačné útvary 

sumarizuje oddelenie ľudských zdrojov. Čiže, tým chcem aj 

dopredu možno zodpovedať na niektoré otázky, že 

vyhodnotenie jednotlivých bodov, alebo prezentácia 

vyhodnotenia jednotlivých bodov z môjho pohľadu ako vedúcej 

oddelenia ľudských zdrojov je v tomto momente limitovaná 

vzhľadom na tie informácie, ktoré o tých oblastiach mám. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, eee, pani Czenkeyovej. 
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Otváram týmto diskusiu k tomuto bodu. 

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Vzhľadom, že som trošku matka toho, toho materiálu 

z roku 2012, aj keď ho predkladal pán Budaj, chcela by som 

poprosiť pána riaditeľa práve na túto otázku, teda 

zverejňovania osobných údajov.  

My vieme ošetriť tento bod práve tým, že keď sa 

robia, napríklad, výberové konania, alebo verejné 

obstrávanie, vždycky by sa tam mala dať tá klauzula, že 

ten, ktorý vstupuje do verejného priestoru a bude narábať 

s verejnými financiami, alebo ich dostávať, alebo sa o ne 

uchádzať, mal by akceptovať to, že ak bude vybraný, tieto 

údaje budú zverejnené. 

Nejedná sa nič, o nič nejaké drastické. Viem, že, 

napríklad, vo Švédsku všetci obyvatelia zverejňujú svoje 

majetkové priznania. Sú to rovnako Európania ako my. Naše 

vedenie štátu mimoriadne rado zaimplementovalo práve túto 

požiadavku Európskej únie paradoxne omnoho efektívnejšie 

ako mnohé iné, dôležitejšie. 
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A veľmi často sa vlastne nedostávame pod zámienkou 

toho, že ochraňujeme osobné údaje k veľmi dôležitým údajom, 

ktoré fo podľa môjho názoru ani nie je nutné chrániť. Najmä 

pre ľudí, ktorí vstupujú do verejného priestoru, vstupujú 

tam dobrovoľne, nikto ich nenúti do toho, tak isto ako nás 

poslancov nikto nenúti kandidovať, preto musíme o ochotne 

zverejňovať svoj svoje majetkové príjmy.  

Čiže, je to vecou, naozaj, verejných obstarávaní, 

výberových konaní, aby tí ľudia akceptovali, že keď 

vstupujú do verejného priestoru, mali by rešpektovať aj to, 

že sa ich osobné údaje zverejnia.  

Tým pádom by sme sa vyhli tomu, že mnohé veci nebudú. 

A potom krátka poznámka k spracovaniu toho materiálu.  

Ja vždycky sa stretnem s tým, že mnohé linky 

nefungujú, alebo niektoré veci v tej elektronickej 

komunikácii nie sú. Že vy tam máte zverejnenú linku, že 

tuto to je, ale keď na to človek klikne, tak to proste 

nefunguje. 

Takže, treba si na to dávať pozor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán Grendel,  

máte slovo. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že tento materiál sa týka prevažne 

predchádzajúceho vedenia, teda na sto percent. 

V tomto prípade slovo minimum sa, podľa mňa, veľmi 

hodí, aj keď je tam asi sedemdesiatkrát skonštatované, že 

splnené, splnené, splnené, splnené, splnené a prárkrát 

čiastočne splnené, tak si myslím, že proste papier  znesie 

všetko.  

A možno nejaké formálne protikorupčné minimum tu 

splnené bolo, ale tá realita je niekde úplne inde. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 
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No, pamätám si, že v tom minulom období, aspoň ku 

koncu toho minulého obdobia sme tento materiál mali na 

viacerých komisiách, kde sme si to mohli prekonzultovať 

a na základe tej diskusie sme prišli na to, že aj to, čo 

bolo na začiatku navrhnuté ako splnené, nakoniec bolo buď 

čiastočne, alebo nesplnené.  

Len teraz tá možnosť nebola, lebo sme nastupovali 

a pani, pani vedúca proste asi nemala tú možnosť lebo 

komisie neboli vytvorené a tak ďalej. 

Čiže, aj to, že je tu veľakrát splnené, a nebudem tu 

rozoberať také, kde by som, teda minimálne v dvoch 

prípadoch to ohodnotil inak, tak asi to, to, to malo dopad 

aj na to, že, že to tu takto vyzerá. 

Ale, čo som, čím som chcel začať. 

To, čo povedala pani vedúca, asi aj pani Štasselová, 

niečo k tomu poviem. 

My keď sme sa naposledy na kultúrnej komisii bavili 

o tomto protikorupčnom minime, tak naozaj sme si hovorili, 

že tento materiál by bolo dobré zamyslieť sa nad tým, že 

ako by mal vyzerať do budúcnosti, lebo nie celkom tá 

výpovedná hodnota tohto materiálu je taká, ktorú by sme aj 

my ako poslanci od toho očakávali. A do toho vstupujú ak 

rôzne novelizácie zákona, ako povedala pani vedúca, čiže, 

už ani tie pôvodné parametre, ktoré tam boli nastavené, už 
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dneska nevyhovujú a museli by sme  ich predefinovať aj 

o s ohľadom na tie zákony. 

Čiže, ja to len dávam ako úvahovú otázku proste, 

otvorenú na diskusiu, že viem, že to je teraz toho veľa, sú 

rôzne  pracovné skupiny, ale asi by stálo za to, tí čo majú 

záujem tento materiál nejakým spôsobom posunúť dopredu 

a rozpracovať, že by ste možno vy pani vedúca, alebo pán 

primátor si vytvorí nejakú pracovnú skupinu a kde by ste 

boli aj vy, a že by sme sa pokúsili to nejakým spôsobom 

aktualizovať tak, aby to zodpovedalo proste už, už, nechcem 

hovoriť, že novej dobe, to je také, taká fráza, ale proste, 

aby to bolo, aby  to malo väčšiu výho výpovednú hodnotu.  

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka: predsedajúci hovoril pravdepodobne 

s plnými ústami, v sále smiech) 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) ste skončili. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Ja chcem iba samozrejme povedať k tomuto bodu, že 

určite chystáme opatrenia, a ja sa, fakt sa ospravedlňujem.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 751 

Tak, poviem vám to potom osobne, lebo je mi to blbé. 

Pani Štasselová, 

máte slovo. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Preberám štafetu. 

Áno, my sme to výrazne kritizovali tento materiál, 

takže teraz ja to naozaj beriem, že toto dobieha nejaké 

obdobie. Skôr by som to nazvala materiál o nejakej, možno, 

zvýšenie transparentnosti a nie Protikorupčné minimum.  

To Protikorupčné minimum by asi malo pracovať ďaleko 

viacej s verejnosťou a skúsenosťou jednotlivými stra 

stránkami a žiadateľmi o nejakú o dokumenty, napríklad, 

alebo potvrdenia od od mesta.  

Ale, ale súčasne upozorňujem len prakticky na jednu 

vec, že napríklad, je tam, že splnenie výročnej správy 

zverejňovanie. Tak správa z roku 2010 a z 2016 nie je 

zverejnená na tej novej webovej stránke.  

Takže, teraz som v tej dvojúlohe, že som aj na tejto 

strane, ale som aj poslankyňa. Nie je to úplne presne, to 
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čo tam máme. Budeme to musieť ako doriešiť, to čo povedal 

pán primátor.  

Takže, tie správy by sa tam možnože mohli doplniť, ak 

ich máme teda.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Chce ešte za spracovateľa?  

Nie, nie. 

Ing. Andrea   C s e n k e y o v á , vedúca oddelenia ľudských 

zdrojov: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som len chcela poďakovať za pripomienku ohľadne 

tých linkov. My sme sa snažili túto situáciu predvídať 

a vlastne asi týždeň pred finalizáciou materiálu sme 

poprosili kolegov z oddelenia, ktorí tieto prepojenia majú 

na starosti, aby tie linky boli nachystané. Čiže, 

predpokladám, že väčšina by mala fungovať. A naozaj, pokiaľ 

by niečo nefungovalo, tak vieme poslať link.  

A teraz za spracovateľa môžem dať môj súkromný pohľad 

na možnosť aktualizácie materiálu.  
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Určite sa prikláňam k tomuto názoru aj z hľadiska 

vyhodnocovania tých jednotlivých oblastí. Je to ťažko 

zosumarizovateľné, ten široký záber.  

Čiže určite, sa prikláňam k tomuto názoru. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Myslím, že sme veľmi natesno, takže poprosím 

poslancov, aby aj s chlebíčkami prišli do sály, aby, aby 

sme si neurobili tesne pred koncom fó-pá (faux-pas), že 

nebudeme uznášaniaschopní.  

A ja dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Keďže tento materiál nemá návrh uznesenia, tak 

nebudeme prijímať k tomuto materiálu žiadne uznesenie 

a uzavrieme ho bez, bez prijatia akéhokoľvek uznesenia. 
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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: 

A môžeme ísť na ďalší bod. 

 

 

BOD 38C INFORMÁCIA O STAVE RIEŠENIA PREDAJA 
POZEMKOV V K. Ú. STARÉ MESTO, KTORÝ 
BOL SCHVÁLENÝ UZNESENÍM MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 600/1997 Z 25. 
09.1997, KTORÉ BOLO ZRUŠENÉ 
UZNESENÍM MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Č. 
997/2017 ZO DŇA 20.11. 2017 
(PÔVODNÝ INFORMAČNÝ BOD ZARADENÝ 
POD PÍSMENOM G) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na ďalší bod, ďakujem veľmi pekne.  

Bod tridsaťosem Cé (C) Informácia o stave riešenia 

predaja pozemkov v katastrom tám území Staré Mesto, ktorý 
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bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta republiky Bratislavy číslo 600 z roku 1997 

z 25. 9. 1997, ktoré bolo zrušené uznesením Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo to?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: počuť ženský hlas „Bez úvodného slova“) 

Okej, bez úvodného slova, to znamená, otváram 

diskusiu. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len krátko, lebo ja som využil jednu z tých 

prestávok a niektoré veci sme si s pánom riaditeľom 

vysvetlili eee s cieľom, aby sme nejakým spôsobom našli, 

aby sme ten materiál posunuli troška niekam dopredu 

a snažili sa nájsť nejaké riešenie, aby teda aj mesto 

nejakým spôsobom neutrpelo, a aby aj tá druhá strana bola 

spokojnejšia. 
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Ja poviem, že to pôvodné očakávanie od toho uznesenia 

z roku 2015 bolo také, že poslanci dostanú určitý 

orientačný prepočet pre prípad, že by tá jedna strana 

vyhrala ten, jej bol priznaný ten reštitučný nárok, čiže, 

vyhrala by ten spor. A chceli sme vedieť a to bolo zmyslom 

toho uznesenia, že napríklad, eee môže žiadať bezdôvodné 

obohatenie v takejto výške. Môže žiadať spätné nájomné 

v takejto výške a tak ďalej. Bude musieť urobiť toto 

a toto, toto, že takéto budú náklady, takéto budú možné 

príjmy. A k tomuto sme sa nikdy nedopracovali. 

Preto som to aj dneska v úvode toho prvého bodu dával 

ako nesplnené uznesenie stále. Ale uznávam, že už to 

uznesenie od toho roku 2015 nie je najpresnejšie 

naformulované, takže zvážime ešte s pánom riaditeľom, že či 

to preformulujeme trocha a čo s tým.  

A tým pádom ja už ani ďalej nejako to nechcem 

rozoberať.  

Ten prípad je dosť známy pre väčšinu poslancov. Ja 

sám mám k tomu asi stotridsať dokumentov  (poznámka: 

poslanec hovoril so smiechom), sa priznám, a pritom nemám 

žiadny osobný záujem na tejto veci.  

Takže, eee, je to také, že je to, by som povedal až, 

až zaťažujúce svojim spôsobom a, 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je. 

Predseda návrhovej komisie 

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

a bolo by dobré, keby sme to nejako do takého 

väčšieho kludu dali. Tak by som to povedal. No.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ďakujem veľmi pekne, súhlasím. 

To znamená, že aj v tomto prípade odovzdám slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

No, znovu tu máme materiál, ktorý nemá návrh 

uznesenia, čiže uzavrieme tento materiál s tým, že nebudeme 

prijímať žiadne uznesenie.  

Môžme ísť na ďalší bod, pán primátor. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

BOD 39 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod tridsaťdeväť Interpelácie. 

Nech sa páči. 

Otváram diskusiu. 

Pán Dolinay,  

máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 

Momentík. Lebo ja sa posuniem. 

Eee, sekundu, otváram si ju. Ja ju pošlem potom 

imejlom (emailom), lebo môj škrabopis, to by bol asi pre 

úrad teraz komplikované, lúštiť. 
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Eee, ja som včera aj rozprával s pani, eee, 

viceprimátorkou eee Kratochvílovou, ale dám ju aj pre 

istotu písomne.  

Jednak medzitým sme zistili nejaké ďalšie veci. Tak 

aby to bolo naozaj zoštruktúro ro zostrúšturované a na 

papieri.  

Ide o interpeláciu vide, vo veci vydania záväzného 

stanoviska hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 

k investičnej činnosti evidovanou pod číslom, mmm, nebudem 

to čítať, je to dlhšie. 

Ale teda,  

Vážený vá pán primátor, chcem vás touto interpeláciou 

požiadať o informáciu z preskúmania vydania záväzného 

stanoviska hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

k investičnej činnosti pod tým číslom, zo dňa 5. 10. 2018 

pre investora VI grup (VI GROUP) spoločnosť es er o (s. r. 

o.) pre polyfunkčný obje, bytový dom Topoľčianska, ktorá 

bola, ktorého žiadosť bola zaevidovaná dňa 16. 11. 2018. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Aj keď sa jedná  z pohľadu Petržalky o lokálnu 

záležitosť, pre obyvateľov Topoľčianskej ide o veľmi 

naliehavý problém, ktorý môže do značnej miery eee 

znefunkčniť ich každodenný život.  

Dňa 31. 10. 2018 bola podaná žiadosť na petržalky ský 

stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia, ku ktorej 

vydal 5. 10. primátor hlavného mesta kladné záväzné 

stanovisko.  

Preto si vás dovoľujem požiadať o, ako primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky  o preskúmanie 

a zároveň aj zrušenie záväzného stanoviska z 5. 10., a to 

najmä z dôvodu podozrenia z manipulá, manipulácie 

s dátumami záväzného stanoviska, pretože toto bolo 

podpísané 5. 10. na základe žiadosti investora, ale zo 16. 

11. 2018. 

Taktiež toto vydani eee vydanie stanoviska je 

v rozpore so stanoviskom zo 17. 8. 2015, ktoré bolo vydané 

hlavným mestom Slovenskej republiky pod číslom bla, bla. 

Eee, pričom ale, už 17. 4. 2014 k predmetnému investičnému 

zámeru Polyfunkčný dom Bratislava Petržalka Topoľčianska 

ulica vydal sta, eee, vydalo hlavné mesto stanovisko 

s číslom, je to tu uvedené, v ktorom ho neodporučil do 

spracovania a prerokovania urbanistickej štúdie týkajúcej 
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sa dopravnej obsluhy súvisiacej s el, eee, s výstavbou 

električky.  

Dnes je predmetný projekt súčasťou spracovania aj 

urbanistickej štúdie riešenia Centrálnej osi Petržalka, 

pri, teda, je v rozpore s rozhodnutiami hlavného mesta 

Slovenskej republiky  do vtedy vydané, vydanými. 

Toto vyjadrenie hlavného mesta eee, ktoré teda 

zámerne odporučilo, eee, k tejto stavbe, eee, investičný 

zámer sa dostal do spracovania a prerokovania urbanistickej 

š štúdie, pričom urbanistická štúdia bola zverejnená 7. 1. 

2011 a jej prerokovanie stále nebolo ukončené.  

Takže, toto je moja interpelácia. 

A druhá, neviem či to treba dávať tiež písomne, alebo 

možno len aspoň takto ústne? 

Že podobne, ako sme dostali eee materiál eee 38 Cé 

(38 C) Informácia o stave nejakého riešenia v súvislosti 

s predajom pozemkov, v decembri sme schválili, eee, eee, 

sme schválili predkupné právo k Habánskemu mlynu, tam mám 

zatiaľ len nejakú takú ústnu informáciu, že je tam problém, 

kde to predkupné právo, ktoré sme si uplatnili, napriek 

tomu uplatnenému predkupnému právu ten na pozemok je 

predaný niekomu úplne inému, že či by sme moli dostať 

nejakú ucelenú informáciu k tomuto Habánskemu mlynu.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Tá prvá interpelácia je jasná. Budeme sa ňou 

zaoberať.  

Tá druhá vec, chystáme nejaký jasný materiál pre 

všetkých poslancov ako to je. Sú tam nejaké tri scenáre, 

alebo dva scenáre riešenia a riešime to. 

Áno, je, je to škandalózne v každom prípade. 

Nech sa páči, pani Pätoprstá, máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

eee, ja vás nechcem zaťažovať písomnou interpeláciou, 

aby ste nemuseli to, možnože to môžte odpovedať aj ústne 

a budem vám za to vďačná kvôli urýchleniu času.  

Jedná sa vlastne o to, čo sme dneska schválili, to 

znamená, zámenu eee, teda ľudí, ktorí budú v dozorných 

radách a v predstavenstvách, čo, samozrejme, musí potvrdiť 

valná hromada. 
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Čiže, moja otázka. Čiže, moja otázka je, že či chcete 

zvolať mimoriadnu valnú hromadu, alebo normálnu?  

Ide teraz o ten čas. Lebo my ako dozorné rady, ktoré 

eee sme ešte, napríklad, v bratislavskej vodárenskej, stále 

fungujeme. Budúci týždeň budeme mať dozornú radu, aby sme 

teda vedeli, že eee ako zareagovať.  

A dôvod, prečo to hovorím je, že potrebujeme 

v podstate prenechať novozvolenej do dozornej rade niektoré 

veľmi vážne body, ktoré by mala aj naďalej riešiť. 

Ja ich pre istotu prečítam. 

Eee, je to bod, ktorý by mala naozaj riešiť v prvom 

rade, a to sú neodôvodnené obštrukcie a blokovanie 

závažných informácií požadovaných dozornou radou 

v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, napríklad, dozorná 

rada žiadala predložiť zmeny cenníka prác a služieb, ktoré 

vykonáva Infraservisis (Infrasevices) p bévees (BVS), za 

posledných šesť rokov a proces odsúhlasovania týchto zmien.  

A žiadali sme predložiť aktuálny zoznam všetkých 

hlavných služieb, ktoré infra vykonávala pre béves (BVS) 

vykonávala, vrátane cenníka týchto služieb a za pol roka 

sme to nedostali. 

Za druhé. 
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Podozrenie z porušovania živnostenského zákona 

a výkonu údržby strategickej infraštruktúry neoprávnenými 

osobami.  

Eee, bola tu podaná žiadosť poslancov a člena 

dozornej rady na okresný úrad, eee, kde sme vyslovili toto 

podozrenie. My sme to dali v roku 2016 a môžem vám aj so 

smútkom a s radosťou povedať, že až dnes začal konečne 

okresný úrad konať v tejto veci. 

Za tretie. 

Treba aby preskúmala podozrenie z nehospodárneho 

nakladania s verejnými financimi a neoprávnenému vyplácania 

faktúr práve z tohto dôvodu, pretože ak Infraservisis 

(Infrasevices) v čase keď ich vykonávala, nemala 

živnostenské oprávnenie, tak to treba naozaj preskúmať. 

Ďalej, možný konflikt záujmov právneho zástupcu, 

ktorý je rovnaký pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť aj 

Infraservisis (Infrasevices). 

Ďalej na, treba preskúmať nakladanie s pozemkami 

v majetku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a ich 

presuny na Infraservisis (Infrasevices) a minimálne ich 

kontrolovať. 

A ďalej podozrenie z organizovanej trestnej činnosti 

za účelom neoprávneného obohatenia s verejných financií.  
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Sú tu niektoré indície ľudí, ktorí nás upozornili, že 

pravdepodobne eee táto spoločnosť dcérska, eee, požadovala 

od dodávateľov vyššie ceny, aby si mohla uplatňovať vyššie 

percentá zisku voči béves (BVS).  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Vysoké ceny za odkupovanie novej vodárenskej 

infraštruktúry od investorov, presúvanie veľkého množstva 

činností vykonávaných bratislavskou vodárenskou na 

Infraservisis (Infrasevices) a následné tule, tunelovanie 

spoločnosti cez vysoké ceny, eee, a reťazenie dodávateľov 

Infraservisis (Infrasevices). 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A samozrejme, zvážiť aj, eee, podanie trestného 

oznámenia. Alebo teda, minimálne, preskúmania, či nebude 

nutné urobiť, eee, podanie trestného oznámenia.  

Takže, ak vás môžem poprosiť, ako plánujete 

mimoriadnu valnú hromadu zhovať práve na zmenu týchto. 

Ak môžem, kolegovia, trošku tichšie. Pán Vetrák.  

Ďakujem. 

Ja sa potom nepočujem  hovor 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čo, čo najskôr. 

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

poslankyňa MsZ: 

Áno. Len viete, že lehoty sú tam veľké. Tam sú dosť 

vysoké lehoty.  

Viete, že aj dozorná rada môže, eee, požiadať pondelk 

(gong) o zvolanie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Budeme sa. 

Pá pán Košťál sa s vami o tom poradí a ako to 

najlepšie urobiť, to vymyslíme určite. Máme záujem.  

Eee, ak máte nejaké knou hau (know how) v tomto, čo 

evidentne máte, že ako to môžeme urobiť čím skorej, tak 

veľmi radi by sme ho počuli. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak nemáme ďalšie interpelácie, navrhujem. 
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BOD 40 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Máme bod štyridsať, Rôzne.  

Takže otváram bod Rôzne.  

Nech sa páči a otváram diskusiu. 

Pán Vlačiky,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som bol našou komisiou poverený, aby som predložil 

nasledovný návrh uznesenia. Jedná sa o znovuzverejňovanie 

žiadostí o záväzné stanoviská na webe mesta. 

Pri zmene vizuálu webu mesta za primátora Nesrovnala 

sa prestali tieto zverejňovať, avšak to zverejňovanie je 

veľmi potrebné z hľadiska transparentnost, otvorenosti 

samosprávy, aby to využívali miestne samosprávy, dotknuté 

organizácie a občania, lebo sa s dostatočným predstihom 

dozvedeli, že na nejakom území sa chystá investičný zámer. 

Takže, text uznesenia, návrh uznesenia je nasledovný: 
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Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby 

zabezpečil priebežné  zverejňovanie žiadostí o záväzné 

stanoviská na webe mesta, ktoré boli doručené na Magistrát 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Kuruc,  

Je, už mi šibe.  

Ideme, ideme asi o tom hlasovať. 

Takže dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Nebudem teda čítať znova to ten návrh uznesenia, ale 

aby sme na to nezabudli, jak minule sa nám podarilo pána 

poslanca Chrena, že sme (poznámka: predseda návrhovej 

komisie sa zasmial) potom sa vracali, tak pôjdeme tak ako 

kedysi, že po každý keď prednesie uznesenie, tak budeme 

o ňom hneď hlasovať.  
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Takže, pán primátor,  

môžme o tom návrhu uznesenia teraz hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o danom návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prítomných je dvadsaťdeväť poslancov. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 40-Rôzne, návrh poslanec Vlačiky-zverejňovanie žiadostí 
o záväzné stanovisko na webe hlavného mesta 

 Prítomní: 29 Áno 29 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 
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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  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner   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   

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 ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský  

B. Záhradník   
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Rôzne 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo  
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žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby zabezpečil na webovom sídle hlavného mesta SR 

Bratislavy priebežné zverejňovanie žiadostí o záväzné 

stanoviská, ktoré boli doručené na Magistrát hlavného mesta 

SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Kuruc,  

máte slovo. Nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som možno nadviazal, to čo bolo aj 

v interpeláciách povedané, ale možno by nejaký materiál 

nebolo zlé pripraviť do budúcna. 

Však my aj v minulom, alebo predminulom volebnom 

období sme často krát tu odsúhlasovali nejaké, že by sme 

radi si uplatnili predkupné právo. My sme tu tak boli 

spokojní, uplatnili sme si a už potom to nikto 
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nedoskúmaval, či naozaj sa nestal takýto nejaký podvod, jak 

pri tom Habánskom mlyne.  

Prečo by sa nedal pripraviť nejaký materiál do 

budúcna, alebo ďalšieho zastupiteľstva, že za posledných 

desať rokov koľkokrát sme si uplatnili predkupné právo a čo 

nakoniec sa s tým pozemkom naozaj stalo. 

A takisto v minulom volebnom období tu bola taká 

kauza, ktorá tak išla do, do stratena, že sme tu boli 

požiadaní o predkupné právo, nejak to tu zamestnanci nejak  

zabudli, a to bol taký ten lukratívny pozemok oproti River 

parku, nejaký taký bazén, bazén. A že to. 

Takže, čo s tým je? Lebo to naozaj bola taká, že fakt 

veľká kauza a tak nejak to tu pán primátor bývalý Nesrovnal 

tak nejako uhral do stratena. 

Tak či by sa dalo nejaký taký krátky materiál. Možno 

aj informačný, alebo keby to bolo aj v rámci s nejakým 

uznesením, že by sme sa na to pozreli. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Be beriem to tak, že vlastne toto si zapisujeme my 

ako úlohu de fakto.  

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

Keď povieš, že áno, tak nemusíme uznesenie na to 

dávať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, áno. Akože.  

Chceme? Tak dáme uznesenie o tomto? Alebo zapíšeme si 

to ako úlohu, ktorú? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dáme, berieme to ako úlohu. Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Ale za za zapíšme si. 

Pani Čahojová,  

ospravedlňujem sa, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem pánovi Kurucovi, že si na toto spomenul.  
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Presne to isté som chcela povedať v tomto bode, že 

keby ste boli taký láskavý a pozreli sa. 

Bývalý pán primátor vtedy nám vysvetlil, že niekto 

z mesta zabudol ísť na súdne pojednávanie, kde malo za 

mesto pomerne veľkú šancu získať tie pozemky, ale 

svätosväte nám tvrdil, že mesto ešte využije všetky svoje 

možnosti, aby sa k tomu pozemku dostal. 

Tak bolo by fajn naozaj, keby sme sa dozvedeli, ako 

to naozaj bolo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vetrák, máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. Pripájam sa k tomu, lebo ja sám poznám jeden, 

dva prípady, kedy sú už, je to už aj na súde dokonca tieto, 

tieto prípady uplatňovania predkupného práva.  

A bolo by dobré, jednak si spraviť ten prehľad 

a potom sa možno aj baviť o niektorých tých prípadoch, že 
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či ich, či vieme aj my nejak napomôcť tomu riešeniu tých 

prípadov napríklad. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Hrčka,  

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som jednu, jednu, teda k jednej veci takej, 

podľa mňa, všeobecne problematickej sa rád vrátil.  

Včera na (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

prerokovaní, pán primátor, si povedal, že v spojitosti 

s tým, že čo by sa stalo, keby bola celá, celý, celá os 

Petržalská zelená, že však Petržalka sa nestačí starať ani 

o Sad Janka Kráľa.  

Ono je k tomu taká jedna drobnosť, že momentálne 

existuje taký päťkový protokol, ktorý znamená, že mesto 

zverilo mestským častiam starostlivosť o pozemky, ale potom 

akékoľvek príjmy a nájmy si mesto necháva.  
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Čiže, napríklad, prenájom Tyršovho námestia Tí-komu 

(T-Com) je príjmom hlavného mesta, ale starostlivosť 

o Tyršovo nábrežie je zverené mestskej časti Petržalka.  

Čiže, ja potom by som rád, že podľa mňa, kto berie 

príjmy, mal by brať aj náklady a opačne. 

Čiže, my mileradi necháme niek, akože, malo by sa to, 

podľa mňa, toto vyčistiť, lebo naozaj to. A to neni jediný 

problém. Takýchto problémov je viac. Myslím, že to je aj 

Medická záhrada a kopu  ďalších kde sa teda mesto tvári, že 

zverilo mestským častiam len starostlivosť o tú trávu 

a o tie stromy, že a ten pozemok im teda nezverilo a s tým 

keď niečo robí, to je jej príjem a len teda tá 

starostlivosť, hej? 

Čiže, toto by som si veľmi rád vyčistil a podľa mňa 

naozaj že systémovo je správne, že buď mám teda všetko, 

alebo nemám nič, lebo ako mať náklady a nemať príjmy 

a druhý má príjmy a nemá náklady, tak to asi nie je 

dlhodobo udržateľné a a hovorím, to je len taký ten vzorový 

príklad Sadu Janka Kráľa, ale platí to, myslím že, aj 

starostlivosť o trávu a prenajaté plochy pre bilbordy 

(bilboardy), lebo to je to isté. To znamená, že na 

trávnikoch okolo bilbordoch (bilboardoch) sa starajú 

mestské časti, lebo majú tú trávu zverenú, ale už príjem 

z prenájmov bilbordov (bilboardov), lebo až tak moc to 

nezveril, hej? 
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Čiže, ja by som rád, a hovorím, určite budem v tejto 

veci z mestskej časti iniciovať nejakým spôsobom to 

vyriešenie, aby sa to raz a navždy vysporiadalo a povedalo 

sa, že teda buď tak alebo tak.  

Dúfam, že s tým nebude žiadny problém, lebo naozaj, 

asi neni dlhodobo logické a udržateľné, aby, aby to bolo 

v takomto nejakom mix móde.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A absolútne hej. 

Iba som prekvapený, že keď mestská časť má zverený 

nejaký majetok, že za prenájom, alebo či je to za zaujatie 

verejného priestranstva, alebo neviem čo platí Tí-kom (T-

Com), že to platí mestu a neplatí to. Okej. Ale asi hej. 

Nech sa páči, pán Kuruc. 

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

Áno. 

Ďakujem veľmi pekne kolegovi Janovi Hrčkovi. 
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Tento problém sme tu nastolili už niekoľkokrát aj 

v minulosti, aj pred štyrmi rokmi a štyri roky to proste 

išlo do stratena zasa.  

Presne, aj ja mám takýchto problémov dosť veľa 

a s bilbordami  (bilboardami), že kosiť musím, ale 

(poznámka: so smiechom) nájom s bilbordov  (bilboardov) 

dostáva hlavné mesto na tej ploche. 

Takže, takže asi by sme to mali.  

Lebo tu je problém s tým, že správu zelene sme 

dostali do správe, ale  pozemok nie.  

Takže, za pozemok dostáva nájom mesto, ale zeleň 

musím kosiť ja. A (poznámka: nezrozumiteľné slovo), tak 

áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To sa mi zdá fér. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

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

Áno  (so smiechom). 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 779 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jasné. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Je tu Bruno Konečný, ktorý za nás má práve aj takéto 

veci na riešenie, takže v klude. Bruno, si to dajme ako 

úlohu z našej strany a pome  začať riešiť tieto veci, ktoré 

asi nie sú systémové.  

Pán Vagač, 

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Ako predseda kultúrnej komisie som bol poverený 

predniesť toto uznesenie. Za toto uznesenie zahlasovala aj 

komisia, teda, výstavby a životného prostredia. 

S pánom Vlačikim sme sa dohodli, že to prednesiem ja 

za obidve komisie, kde to bolo schválené.  

Čiže, doplnenie, teda, to uznesenie znie: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby 

zabezpečil zaradenie príspevkovej organizácie Mestský ústav 

ochrany pamiatok v Bratislave do procesu vyjadrovania 

k žiadostiam o záväzné stanovisko a tiež ku konaniam, ktoré 
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sa týkajú chránených objektov a území chránených podľa 

pamiatkového zákona 49/2002 v Bratislave, vydávané 

Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy. 

Tie dôvody som uviedol, o ktorých sa hovorilo na tých 

komisiách je presne to, aby ten odborný názor pamiatkára 

a toho odborníka zaznel hlavne pri tých, pri tých 

vyjadreniach, ktoré, ktoré sa dajú v rámci tej kolobežky, 

tak ako aj iné oddelenia sa vnútri vyjadrujú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Keď, keď môžem povedať, že vedeli by sme špecifikovať 

niečo, že, že to bude nejaká vec, ktorá bude v pamiatkovej 

zóne, alebo bude mať nejakú pamiatkovú hodnotu? Lebo v tej 

kolobežke je naozaj stovky vecí, ktoré podľa tohto by mali 

ísť všetky do MUOPu (MUOP), ktorý, podľa mňa, má iné veci 

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

Je to presne, je to tu presne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

nasta. 

Že,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno? 

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

o (poznámka: nezrozumiteľné slovo) ku konaniam, ktoré 

sa týkajú chránených objektov a v území chránených podľa 

pamiatkového zákona. 

Čiže, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je to tam. Dobre. Ja tu to nemám, (poznámka: 

nezrozumiteľné slová). Super. 

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

To je dôležité, aby, aby 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To , to je 

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

tam ten názor toho odborníka zaznel. 

Čiže,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že to je super.  

Ďakujem pekne. 

Ideme, ideme hlasovať za, za túto vec. Za tento 

návrh, hej?  

Á, pardon. 
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Pán Dolinay. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja, ja úplne všetkými desiatimi podporujem tento 

návrh. Ja len možno, že či by takéto nejaké uznesenia mohli 

byť posielané akoby do budúcna skôr, aby sme sa vedeli 

zoznámiť s týmito uzneseniami a ich. Lebo potom môžu vzísť 

nejaké, nejaké podnety na, možno nejaké dolepšenie, alebo 

niečo takéto.  

Napríklad, v prípade aj keď sú nejaké zásadné 

pozmeňováky, skôr taký, akože apel aj iné klu kluby, tak 

ako aj my sme ten pozmeňovák o Masarykovom námestí sa 

snažili vám poslať aspoň deň do dopredu, aj keď to bolo 

včera večer, ja viem, ale, ale že posielajme si to nejak 

dopredu možno. 

Ale jasné, všetkými desiatimi. To len skôr že do 

budúcna, aby, aby potom neprichádzali na poslednú chvíľu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Takže, dávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ja prečítam ten návrh uznesenia kvôli tomu, že sme 

tam urobili jednu technickú úpravu, čo návrhová komisia 

môže spraviť, a tá sa týka čísla a presného znenia toho 

zákona. Inak ten obsah zostáva rovnaký. Tak pre toto 

prečítam. 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, aby zabezpečil zaradenie 

mestskej príspevkovej organizácie Mestský ústav ochrany 

pamiatok v Bratislave do procesu vyjadrovania k žiadostiam 

a zá o záväzné stanoviská a tiež ku konaniam, ktoré sa 

týkajú chránených objektov a území chránených podľa zákona 

číslo 49/2002 Zbierky zákonov o ochrane pamiatkového fondu 

v znení neskorších predpisov vydávané Magistrátom hlavného 

mesta republiky Bratislavy. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna poslancov. 

Za je tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 40-Rôzne-Návrh poslanca Vagača, aby návrhy týkajúce sa 
pamiatok boli posudzované aj v MUOP 

 Prítomní: 31 Áno 31 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  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   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
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SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský  

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Rôzne 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo  

žiada 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

aby zabezpečil zaradenie mestskej príspevkovej organizácie 

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave do procesu 

vyjadrovania k žiadostiam a zá o záväzné stanoviská a tiež 

ku konaniam, ktoré sa týkajú chránených objektov a území 

chránených podľa zákona číslo 49/2002 Zbierky zákonov o 

ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

vydávané Magistrátom hlavného mesta republiky Bratislavy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. 

Pán eee eee, pán Vetrák? 

Predseda návrhovej komisie 

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

Nie, Korček. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie. 

Už je tu pán Korček, dobre. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážené kolegyne, kolegovia, 

dnes sme schválili zásady výberu členov orgánov 

obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta  

a potom ako ďalší materiál sme schválili aj teda personálne 

obsadenie, teda konkrétne mená, ktoré sme vymenovali do 

jednotlivých orgánov, teda do predstavenstiev alebo 

dozorných rád obchodných spoločností.  
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Ja som pri tomto bode upozorňoval, že tie zásady 

výberu, ktoré sme schvaľovali, tak hovorili aj 

o kandidátoch do na teda funkcie do dozorných rád, kde 

tieto zásady predpokladali, že návrh bude obsahovať 

životopis a vyplnený dotazník. 

Ja si myslím, keďže pán predkladateľ, pán riaditeľ 

magistrátu nevyradil na môj návrh, teda, veci, ktoré sa 

týkali dozorných rád, myslím si, že bolo by korektné aspoň 

takto ex post osloviť tých, ktorých sme dnes volili, aby 

dodali životopisy, teda tí, ktorí boli vymenovaní do 

dozorných rád, ako aj tí, ktorí boli do dočasných 

predstavenstiev. 

Takže, ja som si k tomu pripravil návrh uznesenia, 

ktorý znie: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby 

zabezpečil získanie životopisov od členov orgánov 

obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorí boli vymenovaní za 

zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Mestským zastupiteľstvom dňa druhého, eee, 7. 2. 2019 a ich 

zverejnenie na webovej stránke hlavného mesta. 

V prípade, že člen orgánu obchodnej spoločnosti 

životopis nedodá v určenej lehote, Mestské zastupiteľstvo 

žiada, aby primátor zabezpečil zverejnenie tejto 

skutočnosti na webovej stránke hlavného mesta. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Hrčka,  

máte slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ešte to uznesenie nebolo podpísané. Teoreticky sa 

môže stať, že nebude nikdy v platnosti, nebude podpísané.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ideme, dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Uznesenie bolo prečítané, nebudem ho čítať znovu. 

Čiže, môžme ísť hlasovať o tomto návrhu uznesenia, 

pán primátor. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť poslancov. 

Za bolo dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.2.2019 

Bod 40-Rôzne-Návrh p. Korčeka, aby nominanti hlavného mesta 
v obchodných spoločnostiach odovzdali životopis a ten bol 

zverejnený na webovom sídle hlavného mesta. 
 Prítomní: 29 Áno 29 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  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  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. februára 2019  

 791 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič  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 ÁNO 

J. Hrčka ÁNO J. Karman ÁNO 
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik  D. Čahojová  ÁNO 

P. Lenč  P. Pilinský  

B. Záhradník ÁNO  
 
koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Rôzne 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo  

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby zabezpečil získanie životopisov od členov orgánov 

obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta 

SR Bratislavy, ktorí boli vymenovaní zo zástupcov hlavného 

mesta SR Bratislavy Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 
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SR Bratislavy dňa 07. 02. 2019 a ich zverejnenie na webovom 

sídle hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že člen 

orgánu obchodnej spoločnosti životopis nedodá v určenej 

lehote, Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

žiada, aby primátor hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečil 

zverejnenie tejto skutočnosti na webovom sídle hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. 

Eee, eee slovo má pán Krúpa. 

Nech sa páči, pán starosta. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia,  

možno taká aktuálna otázka, iba možno smerom ku 

kolegovi Korčekovi, že možno tú otázku mohol preniesť keď 

sa ten bod prerokovával. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

V rámci toho bodu? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Iba hovorím o tom, že keď sa o tom bode hovorilo, ale 

to hovorím iba, iba ako tak dodatočne.  

Ale teraz konkrétne k tomu, čo som chcel hovoriť, je 

ohľadom toho neuplatnenia predkupného práva. Čo sa týka 

tých pozemkov. 

Myslím si, že existuje inštitút plnenia uznesení, 

takže nerozumiem prečo tie uznesenia keď asi boli schválené 

ohľadom uplatnenia si predkupného práva mestského ča, eee, 

mestského zastupiteľstva voči tým pozemkom, o ktorých máme 

teraz informáciu, že sa predali nie mestu, alebo mesto že 

si to predkupné právo neupra neuplatnilo, to znamená, to 

uznesenie z môjho pohľadu nebolo, nebolo plnené. 

Čiže, tá správa pri plnení uznesení, to tam malo 

odznieť, že uznesenie bude v plnení, alebo nie je splnené. 

A ďalšia vec, to čo požadoval možno pán kolega, teda, 

aj starosta Martin Kuruc, týkajúce sa teda toho nejakého 

zoznamu, myslím si, že to je možno aj záležitosť správy 

kontrolóra, ktorá by, myslím si, na takéto veci určite mala 

upozorniť. 
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Eee, čiže to je vo vzťahu k tomu neplatnenia, 

neuplatneniu tých vecí, čo sa týka predkupného práva k tým 

pozemkom. 

A jednu takú trošku možno mierne organizačnú, alebo 

čo som vnímal, boli tu posledné dva materiály, teda 

niektoré materiály, ku ktorým nebolo žiadne uznesenie. 

Z môjho pohľadu normálny materiál, ktorý je a má mať, 

povedzme, informatívnu chara, eee, eee, eee, rovinu, by mal 

mať aspoň pozíciu uznesenia, že sa berie na vedomie. 

Ale to je skôr iba taký názor vo vzťahu možno k práv, 

k organizačnému alebo právnemu oddeleniu, lebo niekedy ako 

napríklad, ten materiál, ktorý prebieha ohľadom toho 

protikorupčného minima, padali tam rôzne pripomienky ako by 

mal byť ten materiál doplnený. 

To znamená, možno v rámci toho uznesenia okrem toho, 

že berie na vedomie s pripomienkami o doplnení.  

Ale to dávam informáciu. Pretože v podstate ten 

materiál sa prerokoval a okrem zvukového alebo obrazového 

záznamu nie je k tomu žiadna, žiadna, nazvem to, nejaký 

fitbek (feedback), ktorý by povedal, že áno, tí prítomní 

poslanci sa k nemu vyjadrili. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Korček, 

máte slovo. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Na kolegu Krúpu. 

Ja som na túto skutočnosť upozorňoval, keď sme 

schvaľovali zásady. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vetrák. 

Máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Mám dve veci, ale je jedna bude taká informačná, 

druhá bude aj s návrhom uznesenia. 
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Tá informačná je, sa týka. Viacerí viete, mám, 

pozerám, že je to ešte aj pán Ka, pán poslanec Karman, 

ktorý je takisto predsedom komisie na ochranu verejného 

záujmu v Petržalke a možnože niektorí z vás sú vo svojich 

mestských častiach. Možno viete, že teraz na na pos, na te 

prebiehajúcej schodzi národnej rady bola, bol prijatá 

novela ústavného zákona, ktorá sa týka majetkových 

priznaní, ktorá prináša, dovolím si povedať aj dosť zásadné 

zmeny, napríklad to, že sa budú, teda uvidíme, ako to 

prezident podpíše, aká bude účinnosť, na to ešte čakáme, či 

bude účinnosť od 1. januára 2020, teda budúceho roka, alebo 

keď to nechajú tak, ako to bolo schválené, tak to začne 

platiť v priebehu najbližších dvoch týždňov. 

Takže, sú tam dosť zásadné zmeny, ktoré budú mať 

vplyv aj na podávanie majetkových priznaniach, ak by to 

začalo platiť teraz, už terajších. Napríklad, že sa budú 

dávať do konca apríla.  

Alebo bolo schválená príloha so vzorom formulára, 

ktorý bude povinný. Doteraz sme každá komisia si vydávala 

nejaký formulár vlastný.  

A keďže my máme ten termín zatiaľ, nevieme ako ten 

zákon nadobudne účinnosť, ale predbežne mali do 31. marca, 

tak možno niektorí z vás rozmýšľajú, že už si to teraz 

začnú vypĺňať, preto to spomínam, že ak teda vás to nejakým 

spôsobom nesúri, tak chvíľu ešte počkajte, my budeme 
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zasadať vo februári naša komisia, kde sa tým budeme 

zaoberať a pošleme potom tie formuláre tak, aby, aby 

najlepšie, aby boli jednotné. Takže ešte chvíľu vydržte, 

nejaké, nejaké dva, tri týždne a potom vám rozpošleme tie 

formuláre, aby, aby sme to nemali veľmi nejednotné, keď to 

budeme pozerať.  

To je, to je tá informačná záležitosť. 

A ten návrh uznesenia.  

Návrh uznesenia, ja som sa snažil túto vec riešiť na 

dopravnom podniku, lebo a tam som, tam som neuspel, pretože 

mi bolo povedané, že to musím riešiť práve tu na hlavnom 

meste. 

Ide o to, že v poslednej dobe a sám som bol z toho 

prekvapený, v poslednej dobe sa mi viacerí ľudia sťažovali, 

že ich odťahujú v mestských častiach, kde neni zavedená 

parkovacia politika. Teda, nie len, že v Starom Meste 

vieme, že je zavedená parkovacia politika, ale napríklad, 

v Petržalke a v iných mestských častiach.  

A ono je to možné na cestách, ktoré sú v správe 

hlavného mesta, ktoré sú v správe hlavného mesta, pretože 

hlavné mesto poverilo touto, touto činnosťou dopravný 

podnik, ktorý na základe koncesie to vlastne zveril 
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externému subjektu. Ako ktorý, jeho názov teraz nie je 

dôležitý.  

Ale, stáva stávajú sa totiž aj prípady, že hoci by 

mali odťahovať, napríklad iba z ciest, ktoré sú v správe 

hlavného mesta, tak odťahujú aj z iných ciest. Nechcem 

teraz špekulovať, že čo je motívom, ale robia to. Ale môj 

názor je taký, že by mali odťahovať, keďže to robia pre 

dopravný podnik iba vtedy, ak to tvorí prekážku emhádé 

(MHD).  

Akože, nevidím veľmi zmysel v tom, aby odťahovali aj 

v iných situáciách, pretože ideme zavádzať  parkovaciu 

politiku. Nech si to riešia mestské časti, podľa toho, ako 

rozhodneme v novele štatútu, že či to budú môcť robiť aj 

súkromné firmy, nebudú môcť robiť.  

A ten môj návrh uznesenia práve spočíva v tom, aby 

hlavné mesto obmedzilo to, to poverenie, tú lincenciu pre 

dopravný podnik, aby mohol buď sám, alebo prostredníctvom 

externého subjektu odťahovať iba vozidlá, ktoré tvoria 

prekážku emhádé (MHD). To je podstata toho uznesenia.  

Nestihol som nejako s vami o tom diskutovať, teda 

nechám to úplne mmm, budem sám zvedavý ako to dopadne keď 

budeme hlasovať, ale teda samozrejme, žiadam o podporu 

tohto uznesenia, ktoré teraz prečítam. 
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Ak by som predčil čas, tak (gong) (poznámka: 

poslancovi vypol mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, okej, no. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Čiže, čítam to, ten návrh uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislava žiada primátora, aby zúžil rozsah 

poverenia v zátvorke (licencie), ktoré hlavné mesto 

Slovenskej republiky  Bratislava udelilo Dopravnému 

podniku, eee Bratislava a es, (a. s.) na odťah vozidiel, 

a to tak, aby tento podnik zabezpečoval buď sám,alebo 

prostredníctvom externého subjektu odťah vozidiel výlučne 

v prípadoch, ak tieto vozidlá predstavujú prekážku emhádé 

(MHD) na cestách a pozemných komunikáciách v správe 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislava. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán Hrčka,  

máte faktickú. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa chcem spýtať, Milan, lebo ja som to pochopil 

tak, že oni tak či tak môžu odťahovať iba autá, ktoré 

tvoria prekážku v cestnej premávke.  

To znamená, ak stojí na prechode pre chodcov, tak 

síce neprekáža emhádečke (MHD), ale asi tiež ho môžu 

odtiahnuť. A asi v tom nevidíš problém, keď odťahujú autá, 

ktoré stoja pred prechodom pre chodcov, alebo na prechode 

pre chodcov, alebo niečo podobné. Lebo, ako.  

Často krát takéto priestupky sa nedejú tam, kde chodí 

emhádé (MHD), a myslím, že to poverenie je, že obec môže 

odťahovať iba cez svoju spoločnosť. Čiže, neviem ako s tým.  

Ako, ja čo mám skúsenosť, tak sa skôr odťahuje takýto 

druh veci. A teda asi by som neprotestoval, keď mi niekto 

odtiahne auto, ktoré mi stojí na prechode pre chodcov, 

alebo päť metrov pred prechodom pre chodcov, čím tvorí 

prekážku vo výh, teda vyh, prekážku a  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Vo výhľade. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

na výhľad, hej? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Grendel,  

máte slovo. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ak je teda mestské zastupiteľstvo pôda na túto tému, 

tak ja by som mal tiež jeden podnet, a síce, aby sa 

preverila cenotvorba za odťah, pretože príde mi absolútne 

neprimerané, aby za odťah z jednej strany Dunaja na druhé, 

druhý breh sa platilo deväťdesiatdeväť eur. Spoločnosti, 

ktorá tento odťah vykonáva.  

A nechce sa mi veriť, že existuje znalecký posudok, 

ktorý potvrdzuje, že, že tá cena je odôvodnená. Lebo zákon 

hovorí, že môžu byť iba, že tá cena môže byť iba vo výške 

nákladov toho odťahu. Tak za deväťdesiatdeväť eur mi 

odtiahnu autu aj zo Senca do Bratislavy a nie zo Starého 

Mesta do Petržalky.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

som sa len chcel spýtať Milana, že či to nechce 

premyslieť, lebo tu je len jeden prípad, o ktorom hovorí 

Jano Hrčka, ale tam je milión iných možných prípadov, keď 

ti niekto zamedzí, ja neviem, výjazd sanitiek, alebo výjazd 

z dvora, proste akože, to sú stovky prípadov, kedy ten 

odťah je nutný. Nie len keď bráni emhádé (MHD), to neni len 

akože o prechode, alebo niečo. To je také, neviem, trošku 

mi to príde také prvoplánové a môžme s tým znefunkčniť dosť 

nejaký systém.  

Aj keď ja si myslím, že to neni, neni možné tak, ako 

hovoríš, že prikázať, kde odťahovať. Proste, keď porušuje 

zákon, tvorí prekážku, však to je nejak vymedzené.  

Ale teda, to ja len, že či si to nepremyslíš nejako?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No, samozrejme, že to nemusíme teraz schvaľovať. 

Môžme si dať druhý pokus na 7. marca.  

Lebo uznávam, že najmä tie sanitky a tie ďalšie 

vozidlá áno, ale takto.  

Neviem či stihnem na všetko odpovedať, ale áno, 

napríklad, Jano, nepovažujem za rozumné keď ne niekde 

zaparkovať, aby niekto odťahoval, napríklad, nehovorím, že 

na prechode, ale päť metrov pred prechodom, to považujem za 

nezmysel. A dejú sa aj také veci.  

Ale dejú sa aj veci, že to nero, ale nie. Takto. Ten 

odťah je na základe zmluvy medzi externým subjektom 

a dopravným podnikom, ktorú my si môžme regulovať ako 

chceme. To nie je akože zákon. My, my keď nebudeme 

odťahovať, tak nebudeme odťahovať vôbec. To je čisto na 

nás. Tak je to postavené. 
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Čiže, mne len ide o to, dobre, ja, ja teda stiahnem 

ten návrh uznesenia, viem ho rozšíriť ešte o ďalšie 

prípady, ale skutočne, pokiaľ nebude zavedené parkovanie, 

tak ako sankcionovať za také, že päť metrov pred prechodom 

a podobne, to je somarina, podľa mňa. 

Ale sťahujem ten návrh uznesenia a prídem sem 7. 

marca a ešte môžme o tom v bode Rôzne diskuskutovať. (gong) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

U určite, určite o tom diskutujme ešte viac, si 

myslím, že to je dôležitá vec a na komisiách. 

Okej. 

Ja si myslím, že mmm, nie nechceš, omylom si stlačil, 

hej? Či naozaj chceš?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Daj nejakú kontroverznú tému, kde sa prihlási ľudí.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nech sa páči, teda pán Brat. Pán poslanec Brat. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 
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Nie, bolo to k tomuto bodu, takže to nebudem 

naťahovať, ibaže pokiaľ ja viem, tak mesto vôbec nemá právo 

delegovať výkon tejto služby na súkromnú spoločnosť 

externého partnera. Pretože tam je osobné vlastníctvo 

nadradené nad nejak dopravnými predpismi, pokiaľ nejde 

o ohrozenie života. A je to presne o tom, že tam potom 

súkromná spoločnosť má z toho zárobkovú činnosť. Ale je to 

podobné, ako keby si daňový úrad najal esbéeskárov 

a výpalníkov, aby chodili klopať ľuďom, že máte to tu 

pekné, ale mali by ste zaplatiť dane.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, páni. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Asi sa zhodneme na tom, že to je komplikovaná téma na 

túto hodinu. 

Ak dovolíte, ja by som to ukončil. 

Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za výdrž, dneska 

sme urobili obrovskú, obrovský veľa bodov a kus roboty 

a chcem sa vám veľmi pekne poďakovať aj za dôveru. Eee 

urobím všetko pre to, aby som vás nesklamal, aj, aj s našim 
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tímom a aby sme všetko, čo sme dneska sľúbili, naozaj 

plnili.  

Ja som tu stále pre vás, pre poslancov, komunikujme 

a a tešíme sa na prácu. 

Ďakujem veľmi pekne. A príjemný zvyšok dňa. 

(poznámka:  potlesk) 

(ukončenie o 19.58 h ) 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ctibor Košťál   Ing. arch. Matúš Vallo 
riaditeľ  primátor 

Magistrátu hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
Bratislavy Bratislavy 
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 Mgr. Vladimír Dolinay   PhDr. Ľuboš Krajčír 
poslanec poslanec 
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