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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

(09.12 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Máme pred sebou, eee, dôležité zastupiteľstvo, takže 

poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta v našej krásnej 

Zrkadlovej sieni. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, 

otváram riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorom vítam poslancov 

mestského zastupiteľstva, starostov mestských častí 

a ostatných prítomných.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni,  

než pristúpime k pracovnej časti zasadnutia mestského 

zastupiteľstva dovoľujem si vás ešte upozorniť na výstavu 

inštalovanú v predsálí Zrkadlovej siene.  

Výstavu výtvarných prác, 

prepáčte, ale ten zvuk je v poriadku? Je ma počuť? 

Lebo je to strašne s takým ha halom navýškované. 

Je to iné, ako vždycky doteraz. Tak neviem, či je to 

v poriadku. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo to?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To sa mi iba zdá?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Vždy to je ináč. Aha. Okej. Bolo by fajn, keby to 

bolo vždy rovnako, ale minimálne, nech tam nemám toľko 

výšiek a halo. 

Výstavu výtvarných prác pripravili žiaci výtvarného 

odboru Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka 

na Karloveskej ulici, ktorá si v týchto dňoch pripomína 

50. výročie svojho založenia.  

Výstava nesie názov Secesia na Slovensku, a je 

poslednou z cyklu ôsmych výstav projektu mapujúceho dejiny 

slovenského výtvarného umenia od obdobia Keltov až po 

19. storočie.  

Z projektu máte k dispozícii aj brožúrku s názvom 

Procház, Prechádzka dejinami výtvarného umenia 

na Slovensku. 
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Snahou celého projektu bolo prehĺbiť kultúrnu 

identitu žiakov výtvarného odboru.  

Výstava Secesia na Slovensku približuje hlavné znaky 

ako sú dekoratívnosť, lineárnosť, ornamentálnosť, osobitá 

farebnosť a štylizácia. Zameriava sa na architektúru, 

maliarstvo a úžitkové umenie na našom území. 

Prajem vám príjemný estetický zážitok. 

 

 

ÚVODNÁ PROCEDÚRA K UZNÁŠANIASCHOPNOSTI  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

teraz pristúpime k pracovnej časti rokovania dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiadali poslanci pani starostka 
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Ferenčáková, pán poslanec Dolinay a pani starostka 

Aufrichtová odíde skorej z rokovania. 

 

 

VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

za overovateľov zápisnice dnešného ustanovujúceho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť 

Martina Kuruca a Lenku Antalovú Plavúchovú. 

Má niekto nejaký iný návrh ? 

Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu.  

Prosím prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna. 
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Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo overovateľov 

zápisnice podľa predloženého návrhu. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Voľba overovateľov zápisnice 

 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 ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner   J. Káčer nám. 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  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 
koniec poznámky)  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eeh. T, t, t. min.  

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Áno?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ako?  

Sekundu nám dajte.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tu neni celý ten klub, mám pocit.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Musí byť? Viktor nie je od začiatku?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Bol odsúhlasený, (poznámka: nezrozumiteľné 

slová). 

 

 

VOĽBA ČLENOV NÁVRHOVEJ KOMISIE   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Poďme ďalej. 

Ďakujem. 

Do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov pána Milana Vetráka, pána Radovana Jenčíka 

a pani  Elenu Pätoprstú. 

Má niekto iný návrh ? 

Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu. 

Bolo prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Voľba návrhovej komisie 

 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 ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. 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 ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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 jasne, 

písomne, jasne formulované a čitateľné na tlačive, ktoré sa 

nachádza na vašich stoloch. 
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SCHVÁLENIE PROGRAMU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

návrh programu rokovania dnešného ustanovujúceho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva, to asi neni, ste 

obdržali na pozvánke dňa 28. februára.  

 

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 28. 2. 2019 

2. Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta 
Bratislava za rok 2018 (materiál bude prerokovaný 
o 10.00 h) 

3. Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 
(materiál bude prerokovaný o 10.00 h) 

4. Návrh na poverenie riadením Metropolitného inštitútu 
Bratislavy do vykonania výberového konania 

5. Štatút predstavenstiev obchodných spoločností 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 
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6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách 
za poskytovanie sociálnych služieb 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti 
a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Centre pre 
deti a rodiny REPULS  

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní 
starostlivosti a o úhrade za poskytovanú 
starostlivosť v centre pre deti a rodiny RETEST 

9. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie 
RETEST 

10. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na 
prenájom nebytových priestorov v budove FIT STARZ 
Tehelné pole, Odbojárov 7 v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, za účelom poskytovania masážnych služieb 

11. Návrh na predaj hnuteľnej veci - ohradenia hracej 
plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, 
Bratislava - hokejového mantinelu EURO EXTRA 
z dôvodu jeho výmeny formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže  

12. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 
sa nájmu pozemku parc. č. 15664/11 k. ú. Ružinov, 
lokalita Martinský cintorín v správe mestskej 
organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
firme Slávko Herák - BEDROCK KAMENÁRSTVO, so sídlom 
v Bratislave 

13. Návrh na nájom pozemku o výmere 180 m2  ako časť 
parcely registra C KN č. 19575/1 a stavby s.č.13909 
na parcele registra C KN č. 19575/3, v k. ú. 
Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
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14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. 
ú. Nové Mesto, parc. č. 13529, mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto 

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/103, 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom 
v Bratislave 

16. Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľnosti do 
vlastníctva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, stavby súpis. č. 5458, k. ú. Devínska Nová Ves 

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

18. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave  

19. Informácia o stave príprav projektov dopravnej 
infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v 
rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 
2014 - 2020 a Integrovaný regionálny operačný 
program 2014 - 2020 

20. Informácia o plnení uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav 
postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - 
Schwechat 

21. Informácia o plnení uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1405/2014 časť C bod 1 - Akčný plán udržateľného 
energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 

22. Návrh na vystúpenie zo záujmového združenia 
právnických osôb Slovenský dom Centrope 

23. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2019 – 2021 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 18 

24. Percentuálne podiely mestských častí a návrh na 
určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 
91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

25. Návrh na poskytnutie dotácie Literárnemu 
informačnému centru vo výške 30 000,00 Eur 
na projekt Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži 

26. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. 
z. 

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

28. Interpelácie (materiál bude prerokovaný ako prvý po 
obedňajšej prestávke) 

29. Rôzne 

 

16.00 h Vystúpenie občanov  

koniec poznámky) 

 

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 zaslaný a ako bol aj 

zverejnený.  
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Konštatujem, že návrh programu dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva ste schválili nadpolovičnou 

väčšinou mestského zastupiteľstva.  

No, tu sú chyby. Áno.  

Ste schválili nadpolovičnou väčšinou prítomných. A ja 

som tu, už ste mi to odklikli, ja som to ešte mal asi 

prečítať, že kto bol koľko za, ale nevadí. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Program rokovania 

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

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. 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   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážení členovia mestského zastupiteľstva, 

než vám dám slovo, dovolil by som si navrhnúť 

nasledovné zmeny v programe dnešného zasadnutia mestského 

zastupiteľstva: 

Po prvé,  

navrhujem stiahnuť z dnešného rokovania mestského 

zastupiteľstva materiál pod bodom číslo 21 Informácia o 

plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy číslo 1405/2014 časť Cé (C) bod 1, Akčný plán 

udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy, a to náklade uznes, na základe uznesenia 

komisie územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva, ktorým 

žiada spracovateľa materiálu doplniť informačný materiál 

o monitorovaciu správu do termínu konania júnového 

zasadnutia mestského zastu zastupiteľstva po ich 

prerokovaní na májovom zasadnutí komisie strategického 

a územného plánovania, životného prostredia, výstavby a 

mestského zastupiteľstva. 

Po druhé.  

Dovolil by som si zaradiť na rokovanie mestského 

zastupiteľstva nový materiál pod názvm Návrh na schválenie 

dodatku číslo 5 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja 
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telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave a návrh 

na vymenovanie členov rady Peňažného fondu na podporu 

rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave ako 

bod číslo, teraz akože hocikde?  

Takže 27A. Tak nejak, dobre? 27A? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. 

Po tretie. 

Dovoľujem si navrhnúť zaradiť do programu dnešného 

rokovania mestského zastupiteľstva materiál pod názvom 

Návrh na realizáciu cyklotrasy Pri Mlyne, pomlčka mestská 

časť Vajnory, nakoľko dňa 26. 3. 2019 bola zaslaná hlavnému 

mestu SR Bratislave z Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR výzva na doplnenie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok, kde ministerstvo požaduje 

doložiť uznesenie o schválení Realizácie cyklotrasy  

Pri Mlyne mestská časť Vajnory“ do desiatich pracovných dní 

od prijatia výzvy na doplnenie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok.  

Schválené uznesenie musí tvoriť prílohu žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok.  

Predmetný materiál navrhnem zaradiť ako bod číslo 27 

Bé (B). 
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Po štvrté. 

Bod číslo 23 Návrh rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2019 a 2021 navrhujem zaradiť 

do programu ako bod číslo 1A po prerokovaní bodu číslo 1. 

Po piate. 

V logickej nadväznosti navrhujem za bod 1A zaradiť 

bod číslo 24 Percentuálne podiely mestských častí a návrh 

na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čísla 91 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Čize, čiže ako bod číslo 1 (Bé). 

Len aby ste vedeli, my sme tento bod rozpočet mali na 

konci, aby sa š šetko stihlo prerokovať, ale keďže veľa 

poslancov bude musieť po obede odísť, dávame to na 

začiatok. Taká bola dohoda s klubmi predvčerom. 

Po ôsme. 

Či čo? Po piate som.  

My chýba stránka, sekundu. 

Mám po prvé, po piate a potom po ôsme.  

Á pardon. 

Po šieste. 

Navrhujem zaradiť na dnešné rokovanie bod číslo 2 

Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava 
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za rok 2018 a bod číslo 3 Správa o plnení úloh Mestskej 

polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

za rok 2018 na štrnástu hodinu. 

Po siedme. 

Posledná navrhovaná zmena z mojej, predposledná 

navrhovaná zmena z mojej strany je, aby bod číslo 28 

Interpelácie bol zaradený hneď po skončení prerokovania 

správ o bezpečnostnej situácii na území mesta a tak ďalej.  

To je ten bod, ktorý máme vždy po obede. Dneska, 

keďže dôjde pán riaditeľ Krajskej polície, tak sme to takto 

prispôsobili. 

Po ôsme, osmy bod, 

Sťahujeme bod číslo šesť VZN, ktorý sa zmení na VZN 

číslo 282014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 

z dôvodu nedodržania lehoty zverejnenie na 

pripomienkovanie.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

teraz máte vy možnosť navrhnúť zmeny v takto 

schválenom programe.  

Pripomínam, že všetky zmeny je potrebné schváliť 

v zmysle zákona o obecnom zriadení nadpolovičnou väčšinou 

všetkých poslancov. 

Nech sa páči,  
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otváram diskusiu k programu dnešného zastupiteľstva. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem pekne. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci,  

teraz budeme hlasovať o jednotlivých návrhoch, ktoré 

dopĺňajú respektíve menia program dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva v poradí v akom bolo prednesené. 

Ja to nebudem musieť asi čítať každý ten bod zase, 

že? Ja to tak skrátim iba. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo to?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžme ambok dať hlasovať?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Okej, pardon. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak skvele.  

Takže, mmm, ideme rovno dať hlasovať na tom celom?  
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Navrhuje niekto, alebo vy vyžaduje niekto samostatné 

hlasovanie o každom bode? Z poslancov?  

To si cením. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Zase to čítať od začiatku.  

Okej. Pripomínam, že všetky zmeny je potrebné 

schváliť v zmysle zákona o obecnom zriadení nadpolovičnou 

väčšinou všetkých poslancov, to platí. 

To znamená, že asi mám dať slovo návrhovej komisii, 

alebo môžem dať hlasovať? 

Tak prosím, prezentujte sa a hlasujte o zmene 

programu dnešného mestského zastupiteľstva tak, ako som ju 

práve prečítal. 

Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Kde je už normálne? 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 
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Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Zmeny v programe 

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

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. 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   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 
koniec poznámky)  
 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

(poznámka:  

Program: 

1 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 2. 2019 

1A Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2019 - 2021 

1B. Percentuálne podiely mestských častí a návrh na 
určenie príspevku malým mestským častiam podľa či. 91 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

2 Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta 
Bratislava za rok 2018 (materiál bude prerokovaný o 
14.00 h) 

3 Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 (materiál 
bude prerokovaný o 14.00 h) 
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4 Návrh na poverenie riadením Metropolitného inštitútu 
Bratislavy do vykonania výberového konania 

5 Štatút predstavenstiev obchodných spoločností Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a 
likvidácia odpadu a.s. 

7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za 
poskytovanú starostlivosť v Centre pre deti a rodiny 
REPULS 

8 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní 
starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť 
v centre pre deti a rodiny RETEST 

9 Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie 
RETEST 

10 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na 
prenájom nebytových priestorov v budove FIT STARZ 
Tehelné pole, Odbojárov 7 v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, za účelom poskytovania masážnych služieb 

11 Návrh na predaj hnuteľnej veci – ohradenia hracej 
plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, 
Bratislava – hokejového mantinelu EURO EXTRA, z dôvodu 
Jeho výmeny formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

12 Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 
nájmu pozemku, parc. č. 15554/11, k. ú. Ružinov, 
lokalita Martinský cintorín, v správe mestskej 
organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
firme Slávko Herák - BEDROCK KAMENÁRSTVO so sídlom v 
Bratislave 

13 Návrh na nájom pozemku o výmere 180 m^ ako časť 
parcely registra „C" KN č. 19575/1 a stavby, súpis. č. 
13909, na parcele registra „C" KN č. 19575/3, 
v k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

14 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, pare. č. 13529, mestskej časti Bratislava- Nové 
Mesto 
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15 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Trnávka, pare. č. 2737/103, Národnej diaľničnej 
spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave 

16 15. Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľnosti do 
vlastníctva mestskej časti Bratislava- 
-Devínska Nová Ves, stavby súpis. č. 5458, k. ú. 
Devínska Nová Ves 

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

18 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 

19 Informácia o stave príprav projektov dopravnej infra 
štruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 
2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 
2020 

20 Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 
zo dňa 25. 5. 2013 – Stav postupu pri príprave 
výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 

25. Návrh na poskytnutie dotácie Literárnemu informačnému 
centru vo výške 30 000,00 Eur na projekt Medzinárodný 
knižný veľtrh v Paríži 

26. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 
znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

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

 

27A. Návrh na schválenie dodatku č. 5 štatútu Peňažného 
fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom 
meste SR Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady 
Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v 
hlavnom meste SR Bratislave 
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27B. Návrh na realizáciu cyklotrasy Pri Mlyne - MČ Vajnory 

28 Interpelácie (materiál bude prerokovaný po správach 
polície) 

29 Rôzne 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 28. 
2. 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme, poďme tým, tým pádom na to.  

Pre prejdeme k bodu, k prvému bodu dnešného 

zastupiteľstva. 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných 28. februára 2019. 

Nech sa páči za predkladateľa, pani Kiczegová, máte 

slovo. 

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

organizačného oddelenia: 
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Dobre. 

Takže, dostali ste materiál Informácia o plnení 

uznesení. 

Sú, ska, je rozdelený klasicky, tak ako minule, 

splnené, priebežne plnené, nesplnené a sú tam dve uznesenia 

na záver navrhnuté na zrušenie. 

Jedno sme minule preradili a vyradili sme to s zo 

zrušených uznesení, sa to týka Mediálnej komisie. 

Rozdiskutovali sme to s pánom poslancom Vetrákom, ktorý 

predkladal pôvodne toto uznesenie a navrhujeme dneska 

zrušiť uz, časť ef a gé (F a G) tohto uznesenia. 

A druhé uznesenie sa týka vydávania Seniorpasov pre 

občanov na päť rokov s tým, že tam bola námietka, že by sa 

nemalo vydávať, ale na tých päť rokov, navrhujem teda, aby 

toto uznesenie zostalo v platnosti a každý rok.  

Teda, tam išlo o to, aby sa nemuselo každý rok 

aktivovať, lenže tá aktivácia nie je náročná. Môžete, 

aktivuje je sen, nad sedemdesiat rokov keď majú tieto 

preukazy aj revízor bez ohľadu na to, že či ide, že či, 

ježiš, jak to povedať.  

(poznámka: zasmiatie s povzdychom) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 33 

Aktivuje ju aj revízor a nedá za to žiadne sankcie, 

keď si to niekto neaktivizuje sám. Dá sa to aktivizovať na 

tých nových strojčekoch si to môže aktivizovať sám dôchodca 

pri nástupe, prípadne mu to môže aktivovať niektorí 

z členov rodiny. 

Čiže, neni to náročné, netreba chodiť do našich 

predajní a tam to dávať aktivizo, aktivovať.  

Takže, z tohto dôvodu navrhujeme zrušiť aj toto 

uznesenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram asi diskusiu k tomuto, alebo?  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

K tomuto bodu?  

Áno, pán Vetrák,  

máte slovo. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len v nadväznosti na to, čo tuná pani vedúca 

organizačného povedala. 

Som rád, že sme sa po dlhých rokoch tuná čo som 

poslancom teda, po tých štyroch rokoch sme sa konečne 

nastavili na nejaký režim, kedy vlastne magistrát spolu 

s tým predkladateľom toho uznesenia konzultuje ako ďalej 

naložiť s tým uznesením, lebo v minulom volebnom období to 

tu nebolo takto. Teraz, myslím že to nabralo taký 

štandardný rozmer.  

No a ono samozrejme, my sme sa aj dohodli na nejakom 

harmonograme ako ďalšie body budeme z niektorých uznesení 

vypúšťať, bude to závisieť aj od toho, aké iné materiály 

zase budú v priebehu roka schvaľované. 

Takže, dúfam že tento, táto dohoda vydrží celé 

volebné obdobie a myslím že, tým pádom tu ale nebudeme 

musieť k tomu bodu jedna diskutovať. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Ak nemá nikto z poslankýň a poslancov príspevok do 

diskusie, máme tu príspevok od občana. 

To znamená, že navrhujem, aby sme hlasovali či pána 

Koleka Ignáca pozveme do diskusie. 

Prosím, hlasujte. Aklamačne.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, pán Kolek,  

nech sa páči.  

Mikrofón mu iba trošku nachystajte. Mikrofón. 

Občan: Ing. Ignác   K o l e k : 

Poprosil by som stiahnuť čas na nulu. Začínam až 

teraz. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 
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Takže, zapnime čas teraz. 

Občan: Ing. Ignác   K o l e k : 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Kolek,  

máte slovo. 

Občan: Ing. Ignác   K o l e k : 

Pán primátor,  

ďakujem,  

a vážené poslankyne a poslanci,  

ďakujem aj vám za to, že môžem vystúpiť. 

Ak si pamätáte, ja som na ostatnom zastupiteľstve 

takisto k tomuto bodu mal svoj príspevok.  

Jedná sa to v záležitosti riešenia nútenej správy 

mestskej časti Devín. 

Vtedy som to bral tak informačne, lebo som si myslel, 

že terajšie vedenie nie je v obraze a považoval som za 

potrebné, aby som o tomto informoval. 
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Dnes si dovolím prečítam to uznesenie, ktoré som 

vtedy pripomienkoval. Je to uznesenie číslo 1036 z roku 

2018. 

(poznámka: povzdych) 

Čiže, preskočím to, že berie na vedomie, že situácia 

je taká, že mesto ako také má v svojej kompetencii 

spravovať mestskú časť Devín v rámci nútenej správy, čo aj 

zabezpečuje, lebo nútený správca, ktorý vykonáva nútenú 

správu je zamestnancom mesta.  

Avšak otázkou je teda, že náklady, ktoré s týmto sú 

spojené, sú prenášané na mestskú časť. Čiže nás nútený 

správca stojí približne stopäťdesiat eee pätnásťtisíc eur 

ročne.  

Ale problém je v tom, že pán primátor bývalý, teda 

pán Nesrovnal toto uznesenie, ktoré ho teraz budem čítať, 

v bode Bé (B), čiže  

poveruje primátora mesta v spolupráci s Mestskou 

časťou Bratislava-Devín na vykonanie úkonov smerujúcich 

k príprave dohody so všetkými veriteľmi Mestskej časti 

Bratislava-De Devín s cieľom vyrokovať podmienky oddĺženia 

Mestskej časti Bratislavia-Devín a následne predložiť na 

schválenie mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislava návrh na uzavretie všetkých zmlúv o urovnaní 
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umožňujúcich ukončenie nútenej správy Mestskej časti 

Bratislava-Devín. 

Termín to malo pätnásteho nula šesť dvatisícosemnásť. 

V časti Cé (C)  

Žiada primátora hlavného mesta SR informovať mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o priebehu 

a stave rokovaní s veriteľmi mestskej časti Bratislava-

Devín. 

Termín, priebežne na každom zastupiteľstve. 

Čiže, preto si dovoľujem vystúpiť vždy keď tento bod 

je opomenutý. 

A zdôvodňovaný je tým, že pán primátor toto uznesenie 

považuje za nezok nezákonné, nepodpísal ho. 

Vzápätí ale odsúhlasené bolo vo februári, v marci 23. 

marca bolo toto veto poslancami kvalifikovanou väčšinou 

schválené. Čiže, je platné. 

 

 

Pán primátor,  
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vás teraz prosím osobne, aby ste sa tomuto venovali, 

ide naozaj o problém mestskej časti Devín v nútenej správe, 

ktorá bez vašej pomoci momentálne nie je v stave urobiť 

dostatočné kroky k tomu, aby sa aspoň načrtla možnosť 

z tohto stavu vyjsť, lebo mestská časť dvanásť rokov je bez 

cudzích zdrojov. Nemôže žiadať o žiadne granty ani mesto, 

ani štát, ani teda európske fondy, ktoré k tomuto smerom sú 

k dispozícii ostatným mestským častiam. 

A tá argumentácia, že zavinili (gong) ste si to sami. 

Poprosím len o vetu. 

Je asi takej váhy, teda my Devínčania, je asi takej 

váhy ako keby občan Slovenskej republiky  bol atakovaný 

tým, že však vy ste si zavinili rozkradnutie majetku, ktoré 

tu bolo po osemdesiatom deviatom, že nemáte teraz na 

zdravotníctvo, na kultúru, na šport, je to váš problém, vy 

(gong) ste si to zavinili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Občan: Ing. Ignác   K o l e k : 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka,  

bola, bola tu diskusia o Devíne akurát a dám slovo, 

reakciu poprosím šéfa magistrátu.  

Nech sa páči. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Ja chcem po potvrdiť teda, že my o tomto probléme 

vieme. 

To samotné uznesenie je naozaj nevykonateľné, keďže 

nám to zákon neumožňuje ako samospráve oddlžovať inú 

samosprávu. 

Riešime to momentálne, začíname diskusiu práve 

k tomu, aby sme prijali uznesenie, ktoré nebudeme musieť 

jednak odpočtovať stále to uznesenie, ktoré nie je 

vykonateľné. 

A bavíme sa o tom aj s pánom mestským poslancom pánom 

Kunstom, ktorý zastupuje Devín a budeme sa o tom baviť aj 

s pani starostkou. 

Takže, dajte nám možno mesiac na to, aby sme prišli 

s nejakým novým znením uznesenia, ktoré naozaj bude 

vykonateľné, respektíve nebudeme musieť každý mesiac, na 
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každom zastupiteľstve odpočítavať niečo, čo reálne aj tak 

ne nemôžme urobiť, lebo je to protizákonné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ideme ďalej. 

To znamená, že dávame o tomto hlasovať. O plnení 

týchto uznesení. 

(poznámka: počuť slová mužský hlas „Ale to už bolo po 

asi.“) 

Bolo to, má tam stopku. 

Keby som mohol, tak urobíme výnimku pre pani 

starostku. 

Nerobme ju, hej? Milan hovorí, že nerobme to, lebo to 

bude každý potom chcieť výnimku.  

Tak, poďme ďalej v tom prípade.  

Áno. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďak. Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu, 

nebudem to celé čítať, je to tak, ako ste to dostali na 

stoly, nebol žiadny pozmeňovák. 

Čiže, berie na vedomie prvý, druhý, tretí, štvrtý 

a piaty bod, kde máte vyhodnotené plnenie uznesení.  

Pán primátor,  

môžte o tom dať hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťdeväť. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa jeden, 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 43 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 1- Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných 

k 28. 2. 2019 

 Prítomní: 39 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. 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  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 02. 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

1.1 č. 526/2016 zo dňa 30. 6. 2016 

1.2 č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 4. 2018 

1.3 č. 1209/2018 časť B zo dňa 27. 9. 2018 

1.4 č. 31/2018 zo dňa 19. 12. 2018 

1.5 č. 52/2019 časť B zo dňa 7. 2. 2019 
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1.6 č. 74/2019 zo dňa 7. 2. 2019 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

2.2 č. 21/2011 časť D bod 1 a časť E zo dňa 3. 3. 

2011 

2.3 č. 1379/2014 časť B zo dňa 29. 1. 2014 

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

2015 

2.5 č. 172/2015 zo dňa 11. 6. 2015 

2.6 č. 396/2016 časť C bod 2 zo dňa 30. 3. 2016 

2.7 č. 624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 

3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

3.1 č. 742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 03. 2017 

 

B. schvaľuje 

4. 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 

4.1 
riaditelia 
rozpočtových 
a 
príspevkových 
organizácií 

998/2017 
časť H 
zo dňa 20. 11. 
2017 

15. 4. 2017 
Predlžované 
termíny: 
30. 6. 2017 
31. 10. 2017 
30. 6. 2018 

31. 12. 2019 
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4.2 
primátor 1001/2017 

časť B bod 2 
zo dňa 20. 11. 
2017 

15. 2. 2018 
Predlžované 
termíny: 
30. 6. 2018 
28. 3. 2019 

25. 4. 2019  
 

4.3 
primátor 1114/20218 

časť B body1, 
2, 
zo dňa 22. 3. 
2018 

1. 15. 9. 
2018 
2. 17. 11. 
2018 

26. 9. 2019 

4.4 
primátor 1212/2018 

časť B bod 1 
zo dňa 27. 9. 
2018 

február 2019 KT: 30. 6. 
2019 

4.5 
primátor 40/2019 

časť A bod 1 
zo dňa 7. 2. 
2019 

28. 3. 2019 31. 5. 2019 

 

5. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

5.1 č. 998/2017 časť F a G body 5 a 6 zo dňa 

20. 11. 2017 

5.2 č. 1179/2018 časť B zo dňa 22. 06. 2018 

koniec poznámky) 
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BOD 1A NÁVRH ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY NA ROKY 2019 – 2021 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na číslo bod dva, Návrh rozpočtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy na roky 2019, 2021. 

Nech sa páči, za spracovateľa vystúpi  

(poznámka: počuť mimo mikrofón mužský hlas „pán 

Kasander, nezrozumiteľné slovo) 

pán Kasander a pán Lupták. 

Matúš   L u p t á k ,  MA,   poradca riaditeľa magistrátu: 

Dobré ráno všetkým. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

eem, dovolíme si vám teda predložiť na zasadanie 

mestského zastupiteľstva návrh rozpočtu hlavného mesta 

Bratislavy na rok 2019. 

Verím, že už ste všetci mali šancu sa s ním detailne 

oboznámiť. Neraz sme sa k nemu stretli a dlho sme sa o ňom 

rozprávali.  

A ja by som chcel v skratke predstaviť tie základné 

oblasti, ktorý ten rozpočet pokrýva a aj nejaké základné, 
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povedzme, štartovacie predpoklady, ktoré v tom rozpočte sú 

a následne sa môžte pýtať detailnejšie. 

Že pre nás je to rozpočet vo výške okolo takmer 

štyristodeväťdesiat miliónov. Je to rozpočet štartovací. 

V priebežne piatich kľúčových oblastiach rozvoja mesta.  

Eem. Pre nás v prvom rade je to sebavedome a rastúce 

mesto. Veľkou časťou tohto rozpočtu je nejaké personálna 

stabilizácia a zároveň vytvorenie Metropolitného inštitútu 

Bratislavy, ktorý bude mať na starosti rozvoj mesta 

v oblasti urga, urbanizmu, architektúry a dát a tak ďalej.  

Mesto tak bude môcť byť nejakým rovnocenným partnerom 

aj developerom, aj štátu pri ďalších, poprípade, 

vyjednávaniach o forme financovania mesta.  

So seva sebavedomím a rastúcim mestom súvisia aj 

architektonické súťaže, ktorým sa Metropolitný inštitút 

bude aj rozsiahlo aj forme venovať. Predovšetkým v oblasti 

verejných priestorov, Námestie esenpé (SNP), Kamenné 

námestie, Komenského, Grössling a tak ďalej. Eem. Abý to, 

ako priestor, verejný priestor v Bratislave vyzerá bolo 

rozhodnutím naozaj odborníkov.  

Druho, druhou kľúčovou oblasťou, ktorá na toto sú, 

ktorá na toto nadväzuje, je bezpečné mesto.  
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V tomto rozpočte rastie rozpočet mestskej polície 

o približne jedna celá tri milióna euro. Oproti skutočnosti 

ešte o viac.  

Väčšina týchto mzdových výdavkov je určených na rast 

miezd dnešných policajtov a zároveň nábor približne 

dvadsiatich, dvadsiatich piatich nových policajtov 

v závislosti od záujmu.  

Ám. V rámci mestskej polície a celkovo bezpečnosti 

mesto taktiež investuje do nákupu nových vozidiel pre 

mestskej polície a rozvoja kamerového systému, aby toto 

mesto mohlo byť naozaj bezpečné a prítomnosť mestských 

policajtov bola viditeľnejšia ako doteraz.  

Treťou kľúčovou oblasťou je dostupné a spravodlivé 

mesto, ktoré taktiež teda súvisí s tou bezpečnosťou.  

Tam je prvým bodom nájomné bývanie, kde mesto alokuje 

približne dva milióny eur na výstavbu nájomných bytov 

a zároveň Metropolitný inštitút bude mať úlohu pripraviť 

architektonické súťaže pre tieto nájomné byty a hľadať 

vhodné lokality a vhodné spôsoby realizácie nájomných 

bytov, tak aby to bolo pre mesto ekonomicky najvýhodnejšie. 

 

Rovnako toto mesto v na v tomto návrhu rozpočtu dáva 

vysokú prioritu pre pomoc najlabším, najraniteľnejším, či 
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už v oblasti ľudí bez domova alebo v oblasti ľudí, ktorí sú 

ohrození či už, či už drogami, alebo násilým. Sú tam 

viaceré nové, povedzme, pilotné programy pre pomoc ľudí 

v tý, v núdzi.  

Štvrtou oblasťou je udržateľné ekologické mesto. 

Ehm. Je to často taká najväčšia aj finančná položka 

už len na , pre Dopravný podnik Bratislava ras rastú bežné 

výdavky, bežný transfer o takmer trinásť miliónov euro.  

Z hľadiska investícií celkový investičný rozpočet je 

na úrovni stojedna miliónov. Z veľkej časti je, sú tieto 

peniaze využité práve na dopravné stavby, na modernizáciu 

Karloveskej radiály, na prípravu petržalskej, petržalskej 

električky, na modernizáciu ďalších radiál.  

Na, veľkou časťou tohto rozpočtu sú príprava 

a výstavba cyklotrás. Dokopy táto príprava a výstavba sú 

takmer dva milióny euro, jedna celá šesť, sedem.  

S cieľom postaviť, naozaj naplniť ten plán najbližš 

v najbližšom období postaviť desiatky kilometrov 

segregovaných cyklotrás.  

 

V rámci tej udržateľnosti aj nejaké adaptácie na 

zmenu klímy. Mesto zrealizuje aj audit energetickej 
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efektívnosti budov, na čo budeme, na čo sme dostali prie 

prie eee prostriedky z Európskej únie.  

A môžme na to potom aj v budúcnosti, čo sa týka 

reálne energetickej efektívnosti využiť výhodné formy 

financovania, ktoré sa aj potom nezarátavajú do dlhu, 

takzvané Enerdži performejs končrakt (Energy Performance 

Contracting) a ktoré potom vlastne splácame z nejakej tej, 

tej úspory na energiách.  

A štvrtou, štvrtou časťou tejto, tejto udržateľnej 

dopravy je parkovacia politika.  

Rozpočet plá plánuje spustenie, alebo začatie 

obstarávania systému (gong) na parkovaciu politiku 

a a taktiež výstavbu prvých parkovacích domov aj 

záchytných, aj na rezidenčných. 

A keďže ten piaty, piaty bod, ešte dokončím. 

Tento rozpočet, tak ako aj mestské časti určite 

vedia, sa musel potýkať s vysokým nárastom (gong) mie 

valorizáciou, takže mesto bude realizovať revízie výdavkov 

tých najväčších oblastí rozpočtu, predovšetkým Dopravný 

podnik, aby ten rast financií bol urdržateľnejší na ďalšie 

roky.  

Toľko odo mňa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, otváram poslaneckú diskusiu na tému 

rozpočet hlavného mesta. 

No tak neviem, čo je (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo). 

Pán Buoci,  

máte slovo.  

Nech sa páči. 

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

J, j, pán primátor, ďakujem pekne. 

Ja sa prihlásim asi ešte raz, pretože prvý by mal 

určite vystúpiť k návrhu rozpočtu pán Šinály ako hlavný 

kontrolór, tak ja sa prihlásim ešte raz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Nech sa páči, teda, pán Šinály, máte slovo. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakuje, ďakujem pekne. 

Aj za odstúpenie prvého slova.  

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni,  

som rád, že pred skončením svojej funkcie môžem mať 

pripravené stanovisko k jednému výbornému rozpočtu, ktorý 

umožní Bratislave v roku 2019 realizovať skutočne obrovský 

rozsah služieb, ktoré mesto má finančne kryté.  

Tento rozpočet je tradične dobrý z hľadiska 

spracovania údajov, kde ten, kto hľadá v ňom určite vie 

nájsť údaje, ktoré potrebuje zistiť. A samozrejme, drobné 

preklepy v komentároch, alebo drobné nedostatočnosti 

v komentároch sa tam, samozrejme, tiež nachádzajú. 

K niektorým z nich sa venujem vo svojom obsiahlom 

stanovisku, konkrétne dopravnému podniku, konkrétne 

mestskej polícii.  
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Ale niekoľko slov ešte k príjmovej stránke, lebo to 

je to kľúčové, čo musím posúdiť.  

Príjmová stránka rozpočtu je eee na hornej úrovni 

reálnosti zdrojov, ktoré sú naplniteľné.  

Čiže, považujem ich naplni za naplniteľné, a to 

napriek tomu, že som zachytil v správach predvčerom večer, 

myslím, že národná banka pravdepodobne určite o nula celých 

sedem, to som zachytil presne, koriguje eee optimisticky 

hospodársky vývoj Slovenskej republiky  smerom nadol.  

K tomu vás ale chcem potešiť, že takýto vývoj 

primárne nezasiahne daň z príjmu fyzických osôb preto, lebo 

tá môže byť zasiahnutá až s nejakým časovým posunom 

v prípade, že naozaj by doš, dochádzalo kvôli poklesu 

hospodárskeho rastu aj k znižovaniu zamestnanosti.  

Naopak, zamestnanci hlavne vo verejnej správe na 

Slovensku dostávajú výrazne väčšie mzdové prostriedky, 

ktoré predpokladajú aj väčšie dane a z tých daní vlastne 

sme financovaní. 

Čiže, táto stránka je optimistická.  

Negatíva som tam taktiež uviedol.  

Proste, je to otázka názoru. Uvidíme, ako dopadnú 

príjmy z dividend. Držím palce, aby dopadli dobre. 
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A teraz niekoľko slov k mestskej polícii.  

Mestskú políciu považujem za eee nie dofinancovanú 

z dlhodobého hľadiska, aj to tam rozvádzam.  

Presne, tak jak to bolo v úvodnom slove uvedené, 

odhadujem, že tých dvadsať ľudí by mohlo byť pokryté 

z peňazí, ktoré dostali k dipozícii. A som rád, že 

v zmenovej tabuľke rozpočtu, ktorú som našiel na svojom 

stole ráno, keď som sem prišiel, sa ešte pridávajú ďalšie 

peniaze mestskej polície, ktoré sú síce určené na odvody, 

ale v skutočnosti, je to jedno vrece peňazí a znamenajú tie 

peniaze zhruba ďalších dvoch policajtov.  

Ale napriek tomuto, že som vás vyzýval, aby teda 

zmenami rozpočtu ste ešte policajtov podporili, vás opäť 

vyzývam, aby ste ich ešte vo väčšej miere podporili, keď 

dôjde k väčšej zmene rozpočtu.  

A z hľadiska výdavkov ako kľúčový problémový sektor 

považujem otázku financovania hromadnej dopravy.  

Mestská hromadná doprava je v hrubých číslach mnou 

popísaná. Vidíte, čo mesto čaká a čo neminie. To sú holé 

fakty, ktoré som tam uviedol.  

A kolegovia, ktorí ste v dopravnej komisii 

a kolegovia na magistráte, ktorí sa venujú hromadnej 

doprave, by skutočne mali na túto tému spoločne hovoriť 

a pripraviť už aj nejaký plán ako ďalej, preto, lebo to 

číslo, (gong) ktoré som tam uviedol dvadsať  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte predĺžme čas.  

Nech sa páči. 

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

SR Bratislavy: 

Áno. 

Ja v podstate už skončím, lebo som sľúbil, že nebudem 

dlho a som tieto dve veci chcel fokusovať. 

Čiže, záverečným stanoviskom mojim je, že doporučujem 

rozpočet v takej podobe, ako je predložený schváliť. 

Ďakujem za pozornosť. 

 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne pánovi Šinálymu. 

A nech sa páči,  

pani starostka Kolková, máte slovo. 
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Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

V prvom rade pochvala za za disciplínu pri rokovaní. 

Zvykom bolo, že hodinu po začiatku ešte nebol ani schválený 

program a ja som si dovolila niečo ešte vybavovať doma.  

Ale chcem sa, je to aj v podstate vecou rozpočtu, 

i keď nejdem navrhovať nejaké konkrétne čísla, alebo nejaké 

konkrétne úpravy, na to, si myslím, že nie je teraz a tu 

priestor, ale verím a chcem sa prihovoriť za to, aby ozaj 

mesto počítalo, že budeme potrebovať jeho výpomoc pri 

riešení problému nútenej správy v Devíne a odlžovaní. 

Nie je pravdou ako tu odznelo, že je to 

nerealizovateľné uznesenie, ktoré teda aj kolega 

v predchádzajúcom bode akoby napadol, že sa mu mesto 

nevenuje pod nejakým argumentom, že je to vlastne 

nevykonateľné. To nie je pravda. Už som to avizovala aj 

v minulom období.  

Pripravujeme materiál pre mesto a hlavne teda možno 

pre nových kolegova a nových poslancov, aby mali prehľad 

o tom, o čom je náš dlh, v akej výške, aké sú čísla. Je to 

živý materiál a tie čísla sa hýbu. Preto to chceme čo 

najkorektnejšie predložiť. Dúfam,  že sa mi to podarí do 

aprílového zastupiteľstva, najneskôr v májovom.  
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Takže, chcem poprosiť, aby ozaj sa počítalo s touto 

položkou, že nejaké financie Devín, bez toho sa ďalej 

nepohneme. Určite nebudú v takej tej deklarovanej výške, 

ktorá je teraz účtovne niekde pri nejakých jedenástich 

miliónoch eur, to určite od mesta nebudeme chcieť, ale, ale 

hovorím, tie detaily potom v apríli. 

A prosím, myslite na to, že budeme potrebovať vašu 

pomoc a peniaze mesta. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani prvá námestníčka,  

nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  
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po viacerých rokovaniach s vami ako poslancami, čiže 

starostami a zástupcami mestských organizácií, vznikli 

v období medzi zverejneným ná, zverejnením návrhu rozpočtu 

a dnešným schvaľovaním požiadavky na viaceré opodstatnené 

zmeny.  

Predkladám preto návrh na zmenu rozpočtu vo forme 

tabuľky, ktorú vidíte pred sebou na stoloch. 

Chcela by som vám ju v skratke predstaviť.  

Návrh umožňuje využiť možnosti spolufinancovania 

obnovy pamiatok v Bratislave z dotačného programu obnom, 

Obnovme svoj dom Ministerstva kultúry SR. 

Ako bolo avizované na komisii kultúry, mesto sa 

uchádza o príspevok na obnovu viacerých pamiatok v meste. 

Konkrétne ide o Michalskú vežu, Domu u dobrého pastiera 

a Múzeum antická gerulata.  

Do rozpočtu je preto potrebné zapracovať očakávané 

príjmy z tejto dotácie, ako aj realizáciu týchto projekto, 

projektových zámerov.  

S touto realizáciou počítame iba v prípade, že bude 

mesto úspešným žiadateľom o predmetné dotácie. 

Vďaka očakávanej dotácii ministerstva kultúry je 

možné uvoľniť prostriedky rezervného fondu pôvodne 

alokované na Michalskú vežu. Tie využívame na krytie iných 
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investičných zámerov, ktoré nebudú musieť byť financované 

z bežných príjmov.  

Návrh opravuje chýbajúce prostriedky na odvody pre 

mestskú políciu a na transparentný výber riaditeľom 

mestských obchodných spoločností. 

Na podnet mestskej polície navrhujem navýšiť 

rozpočtové prostriedky na poistné a odvody zamestnancov 

mestskej polície, ktoré boli napočítané ne nesprávne.  

A v súlade so schváleným postupom výberu na mestskom 

zastupiteľstve zároveň navrhujem upraviť výdavky na 

transparentný výber vedenia mestských spoločností.  

Návrh opravuje chybne rozpočtované prostriedky pre 

Bratislavskú integrovanú dopravu. Na základe podnetov BID 

navrhujem upraviť transfer pre BID, tak aby zodpovedal 

majetkovému podielu mesta v spoločnosti BID. 

 

 

Navrhujem presunúť rozpočtové prostriedky na sanáciu 

hradného brala Hradu Devín z OSAP na GIB a Múzeum mesta 

Bratislavy. Tieto organizácie budú zabezpečovať výkon 

samotných aktivít z samotných aktivít sanácie.  
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Navrhujem neschváliť rozpočtové prostriedky na Parky 

Komenského a Karlova Ves z dôvodu požiadavky poslancov 

a starostov mestskej časti Staré Mesto a Karlova Ves 

a chýbajúcej architektonickej súťaže. 

Park Komenského navrhujem, aby bol prepracovaný cez 

architektonickú súťaž, ktorú bude realizovať MIB. 

Prostriedky na Park Karloveská navrhujem využiť na 

projekt revitalizácie Jurigovho námestia a jednoduchých 

úprav okolitých zelených plôch na Karloveskej. 

Verím, že podporíte tieto opodstatnené a pozitívne 

zmeny v návrhu rozpočtu, ktoré nám umožnia efektívnejšie 

využiť peniaze hlavného mesta, zapoja viac externých 

zdrojov a pomôžu nám lepšie si plniť naše záväzky voči 

našim podriadeným organizáciám a obchodným spoločnostiam.  

A v tomto zmysle predkladám návrh na zmenu časti 

A uznesenia, a to nasledovne: 

zapracovať prílohu číslo jedna, respektíve priloženú 

rozpočtovú tabuľku k návrhu rozpočtu na rok 2019 do 

textovej a tabuľkovej časti zverejneného návrhu rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 až 2021. 

A zároveň zapracovať aj do návrhu uznesenia v časti 

A. 
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Tento návrh podám písomne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A o ňom budeme hlasovať až asi po konci diskusie, 

rátam. 

Takže, ideme ďalej.  

Pán Záhradník. Pán poslanec Záhradník,  

máš slovo. 

Pardon. Pán Tešovič.  

Pomýlil som sa.  

 

 

 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som sa chcel naozaj veľmi pekne poďakovať 

všetkým zamestnancom magistrátu, kolegyniam, kolegom, ktorí 
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pracovali na tomto rozpočte. Bola to naozaj fuška. Vieme 

presne, kedy sme po voľbách začali na tých prácach. Potom 

tam boli sviatky, Vianoce, nebolo to jednoduché. Napriek 

tomu, naozaj, veľká vďaka za to, že to nebol robený 

rozpočet za zatvorenými dverami.  

Veľmi oceňujem to, že prebehli desiatky stretnutí na, 

či už na úrovni poslaneckých klubov, či už na úrovni 

odborných komisií.  

Len finančná komisia rokovala k tomuto bodu vyše 

štyri hodiny.  

Samozrejme, žiadny rozpočet nie je taký, aby, aby sme 

si mohli povedať, že každý z nás tam vie mať všetko to, čo 

tam chce mať, ale naozaj, Bratislava, verím tomu, že po 

dnešnom hlasovaní bude mať rozpočet, ktorý jej umožní aj 

rozvojové projekty, ale najmä umožní jej udržateľné 

hospodárenie bez nejakých veľkých rizík, tak aby sme mohli 

v podstate prakticky od zajtra začať pracovať na rozpočte 

na ďalší rok. 

Ďakujem veľmi pekne.  

A prosím o jeho schválenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán Záhradník,  

máte slovo. 

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Ďaku, ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni,  

nadviažem na kolegu. 

Naozaj je to prvý rozpočet, ktoré sch, ktorý 

schvaľuje toto mestské zastupiteľstvo a je to prvý 

rozpočet, ktorý nám vlastne predložil nový pán primátor 

a nové vedenie mesta. 

Aj keď rozpočet schvaľujeme v rámci už prebiehajúceho 

rozpočtového roku a predpokladám, že určité východiská 

rozpočtu ešte pripravovalo bývalé vedenie, takže z tohto 

pohľadu to vnímam tento návrh rozpočtu ako svojim spôsobom 

transformačný, alebo tranzitívny, ktorý vlastne nás má 

posunúť do nejakej novej, novej etapy. 

My sme v rámci diskusií, poviem teraz pár pripomienok 

a poznámok k tomu návrhu rozpočtu, sme upozornili na 

niektoré, by som povedal, rozpočtové riziká, najmä na 

príjmovej stránke rozpočtu. 
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Tak ako povedal aj pán hlavný kontrolór, prognóza 

výnosu dane z príjmov fyzických osôb je naozaj na hornej 

hranici odhadu prognózy ministerstva financií. 

Oceňujem, že vedenie mesta urobilo úpravu v tomto 

smere na základe tejto diskusie. 

Takisto nie som úplne stotožnený s položkou výnosov 

z príjmov z podnikania, z dividend v mestských akciových 

spoločností, že chceme použiť päť miliónov euro 

v rozpočtových príjmoch.  

Myslím si, že situácia, najmä v o, v spoločnosti OLO 

je momentálne pomerne komplikovaná z dôvodu opravy 

spaľovne, ktorá sa predlžuje. Oni majú jednak výpadok 

príjmov, jednak sú sankcionovaní za nedodávanú elektrickú 

energiu. Bude pre nich veľký problém uvoľniť hlavnému mestu 

viac ako dva milióny euro do príjmov.  

Čo sa týka výdavkov, tam sme diskutovali o niektorých 

položkách, ktoré, ktoré sme si nechávali podrobnejšie 

vysvetliť, najmä čo sa týka rastu nákladov na zamestnancov 

magistrátu, respektíve počtu zamestnancov magistrátu. 

Výdavkov na marketing, takisto na pilotný projekt 

opatrovateľskej služby, ktorej chce robiť mesto, hoc teda 

ide o kompetencie mestských častí. 
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O konkrétnych položkách, ktoré sa týkajú našej 

mestskej časti Karlova Ves bude hovoriť pani starostka, 

takže to nechcem nejako bližšie, bližšie komunikovať. 

Ďalej vidím určité rozpočtové riziká práve v tom, že 

budeme čeliť tlaku na rast mzdových nákladov, najmä 

v organizáciách ako je Dopravný podnik Bratislava, mestská 

polícia, vyplýva to z celkovej ekonomickej situácie 

a v záujme zachovania sociálneho zmieru a funkčnosti týchto 

organizácií pravdepodobne budeme musieť tu byť ústretoví 

voči zamestnancom. 

Takisto vidím isté otázky v realizovateľnosti 

niektorých investičných a kapitálových výdavkov a ich 

uskutočnenie v roku 2019. 

Chcem samozrejme oceniť komunikáciu s pánom 

primátorom, aj s jeho osobnými a odbornými pracovníkmi 

k rozpočtu. Viem, že v minulosti takéto konzultácie neboli. 

Takže vďaka tomu sme si mali možnosť mnohé, mnohé veci 

vydiskutovať.  

Na záver. 

Osobne považujem tento návrh rozpočtu, nie je 

ideálny, má svoje riziká, je to návrh rozpočtu do dobrých 

časov a verím, že tie horšie časy neprídu tak skoro, alebo 

ak prídu, že budeme na to spoločne pripravení reagovať. 
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Takže, s určitou prezumciou dôvery k novému pánovi 

primátorovi budem hlasovať za tento návrh rozpočtu. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Buocik,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. Ďakujem pekne. 

Pán primátor, dámy a páni,  

už tu niekoľkokrát zaznelo, že ďakujeme magistrátu, 

ďakujeme odborným zamestnancom za to, že ten rozpočet je 

pripravený. Ja sa k tomu samozrejme pripájam, pretože ja 

tiež ako člen finančnej komisie eee som teda, dostali sme 

odpovede na mnohé otázky.  

Na druhej strane, ja si dovolím niektoré veci, tiež 

upozorniť na niektoré riziká, ktoré ja v tom rozpočte vidím 

a ktoré, s ktorými sa budeme musieť v priebehu roka 

vysporiadať.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 68 

A to samozrejme, nie je tá prvá vec, o ktorej budem 

hovoriť, nie je chyba tohto vedenia magistrátu, ale naozaj 

chcem apelovať na to, aby sa čo najskôr, aby sme sa čo 

najskôr vysporiadali v súčasnosti s výdavkom jeden a pol 

milióna eur, ktorý je v súvislosti s doplatkom k nájmu 

v v reštituovaných, v reštituovaných bytoch. Toto 

považujem, naozaj, za peniaze, ktoré mesto doslova stráca 

a vyhadzuje von z okna, pretože nič z toho nemá, jediným 

beneficientom tohto sú vlastníci bytov v reštitovaných 

domoch.  

A naozaj, poďme hľadať veľmi rýchle riešenie na to, 

aby tieto peniaze sa využili na výstavbu nových nájomných 

bytov pre obyvateľov, ktorí, ktorí teda boli postihnutí 

tým, že bývajú v reštituovaných domoch. 

Ako člen, ako člen dozornej rady dopravného podniku 

musím upozorniť na to, že ďalšie riziko, ktoré vidím 

v rozpočte sa týka zhruba možno dvoch až troch miliónov 

euro, ktoré budú, ktoré bude potrebné doplatiť ako 

nevysporia, ako neviem, neuhradenú stratu za výkony z roku 

2018.  

Napriek tomu, že tento návrh rozpočtu obsahuje, 

obsahuje šesť a pol milióna eur, kde sa vysporiadávame so 

stratou z roku 2017 a s nejakou časťou predpokladanej 

straty v roku 2018, ale treba si povedať veľmi otvorene, že 
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v tomto roku nás bude ešte čakať doplatok, doplatok tejto 

straty za rok 2018. 

Rovnako sme sa na dozornej rade dopravného podniku 

rozprávali o tom, že nevyhnutne potrebuje dopravný podnik 

nových okolo tridsať, tridsať autobusov, ktoré sú mmm, tie, 

mmm harmonikové, alebo teda  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

kĺbové. Kĺbové. To, to, to. Ďak, ďakujem dlhoročnému, 

dlhoročnému členovi vedenia dopravného podniku. 

A poprosím ešte o predĺženie prie príspevku. 

Ospravedňujem sa. 

Rozprávali sme sa aj o alternatíve, že existuje 

možnosť ako prefinancovať kúpu týchto autobusov cez 

eurofondy, ale súčasne, súčasne nové vedenie dopravného 

podniku nás upozornilo na to, že si to vyžaduje rokovanie 

s bratislavskou župou. Tam už, pokiaľ mám ja takisto 

informáciu z bratislavskej župy, je veľká otázka, či sa nám 

podarí toto prefinancovať naozaj z prostriedkov 

z eurofondov. 

To znamená, aj v súvislosti Karloveskej radiály je 

nepochybné, že dopravný podnik potrebuje, potrebuje nové 

autobusy. A toto je nevyhnutná potreba okolo tridsiatich 

autobusov. A ten nárok na rozpočet môže byť niekde okolo 
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sedem až osem miliónov euro, s ktorými musíme rátať do 

budúcna, ak teda bude jasné, že naozaj to nebudeme schopní 

odfinancovať cez eurofondy.  

Rovnako si dovolím, dovolím upozorniť, všetci máte 

v tom materiáli, je tam stanovisko finančnej komisie a tu 

s ľahkou kritikou musím povedať, že uznesenie finančnej 

komisie, ak sa nemýlim z 12. 3. eee, bolo teda, že 

schvaľujeme rozpočet a navrhujeme teda zastupiteľstvu ho 

schváliť, ale boli tam dve podmienky.  

Tá prvá sa týkala rozpísania použitia úveru desať 

miliónov euro (gong). 

Síce máme to uvedené v v prílohe číslo päť, ako som 

sa dozvedel, ale ak si otvoríte prílohu číslo päť, tak sa 

z nej naozaj veľmi málo dozviete.  

Je tam položka šesť celá tri milióna na bor na 

modernizáciu električkových tratí. Nebyť toho, že som 

členom dozornej rady dopravného podniku, (gong) naozaj 

neviem o ktorú, o ktoré električkové, o modernizáciu 

električkových tratí sa jedná. Považujem to za mínus.  

A ak, a ak máme v návrhu rozpočtu úver, tak určite je 

dobré do budúcna rozpísať to použitie na konkrétne položky, 

ja myslím že eee eee eee a a najmä teda ak je to, ak je to 

v uznesení finančnej komisie.  
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Rovnako, rovnako ja som sa na finančnej komisii pýtal 

a tiež je to v uznesení finančnej komisie, je rozpísanie 

keš flovu (cash flow) šestnásť miliónov euro, ktoré s, 

ktoré aktuálne máme eee máme určené na Karloveskú radiálu 

s tým, že tá debata práve súvisela s tým, že my nie všetky 

tieto peniaze použijeme na Karloveskú radiálu, my ich síce 

použijeme v tomto roku, ale časť tých peňazí nám bude 

refundovaná z, z ministerstva financií, ak sa nemýlim, 

alebo z ministerstva dopravy, ale je dôležité vedieť, kedy 

sa nám tie peniaze do rozpočtu vrátia, aby sme vedeli 

plánovať, plánovať možno ďalšie výdavky toho rozpočtu, ak 

sa nám tie prostriedky vrátia. 

Ja viem, že medzičasom teda došlo ešte k k tomu 

rozhodnutiu ÚVa (ÚVO), ktoré posúva, posúva tú realizáciu 

Karloveskej radiály, ale keď sme sa na to pýtali v marci, 

začiatkom marca, tak myslím, že tá suma šestnásť miliónov 

je tak vysoká, že by bolo dobré vedieť, kedy konkrétne sa 

nám vrátia tie peniaze z ministerstva a túto informáciu sme 

na finančnú komisiu späť nedostali.  

(gong) 

Ale aby som iba 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďak. No a to, toto trebalo skorej povedať.  

Eee, eee. Pán Lupták,  

ideš reagovať? Na niektoré body? Alebo ber to ako 

pripomienky. 

Okej. Ideme ďalej. 

Pán Šinály, 

nech sa páči. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Som rád, že kolega, ktorý je v dozornej rade 

dopravného podniku upresnil aktuálny stav finančný 

v dopravnom podniku. 

Len chcem ešte doplniť k tomu môjmu úvodnému 

vystúpeniu ohľadne dopravného podniku, že naposledy v roku 

2012, 13 sa mesto venovalo stabilizácii majetkovej 

stabilizácie dopravného podniku, kedy majetkové sa 

nachádzal dopravný podnik v zápornom vlastnom imaní. Dneska 

neni v zápornom vlastnom imaní, ale strata, ktorá je 

kumulovaná a neuhradená stúpa z dvanástich miliónov na 

štrnásť miliónov v najbližšej závierke, ktorú uvidíte.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Tak sme sa dohodli, že za spracovateľa pán Lupták 

odpovie nakoniec.  

Pani poslankyňa Pätoprs.  

Pán Lenč,  

nech sa páči. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja mám takú technickú otázku. Ja som bol prihlásený 

do diskusie a vidím, že som odtiaľ nejako vypadol. Neviem, 

či to mám brať nejak osobne, alebo čo sa deje?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Berte to hoci aj nie osobne (poznámka: so smiechom). 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Či som už nejak natrvalo zablokovaný, alebo?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vieme, vieme pána Lenča dať do diskusie, nech nie je 

s faktickou? Vieme ho tam zaradiť? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžte byť? Je vám jedno, že koľkáty budete v poradí?  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

V termíne som bol prihlásený, aj to tam bolo. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie, nič som nestlačil.  

 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. On vypadol.  

Takže, dobre, pán Lenč, zrušme stopku pre pána Lenča, 

aby mal normálnu.  

Nedá sa.  
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Dobre, potom bude hovoriť. Dobre.  

Nech sa páči, takže pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Dobre.  

Tak ja hneď na začiatok poviem, že tento rozpočet 

podporím. 

A keby som potrebovala predĺženie, prosím vás o to. 

Ja by som chcela informovať pána primátora aj 

zastupiteľstvo o pa potenciálnej možnosti, alebo teda 

zrejme ďalšieho navýšenia rozpočtu. 

Zo strany mestskej časti Petržalka na utorkovom 

zastupiteľstve požiadali poslanci, alebo teda, budú žiadať 

poslanci hlavné mesto o súťaž na urbanisticko-

architektonickú štúdiu územia pri Sade Janka Kráľa v časti 

bývalej časti Artmédia, kde je už zaradené v pláne hlavného 

mesta zmeny a doplnky na toto, na ten, na toto územie.  

Predchádzajúce, predchádzajúci pán primátor posunul 

túto štúdiu na mestskú časť Petržalka. Ja si myslím, že je 

to úplne výborné, že tu máme MIB a že by sa to mohlo teda 

realizovať súťažou. Čo by sa vlastne v tomto priestore malo 

realizovať. 
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Čiže, pravdepodobne, ak teda to príjme pán 

zastupiteľstvo aj hlavného mesta, tak to bude istý vplyv na 

rozpočet.  

A takisto je tu aj zrejme diskusia o tom, ako 

spravovať Sad Janka Kráľa, pretože je v dosť dezolátnom 

stave a mestská časť pravdepodobne nebude môcť ďalej, okrem 

teda klasickej len správy zelene a údržby, opravovať 

a rekonštruovať mobiliár Sadu Janka Kráľa. 

A ešte chcem, to už je len pre obyvateľov, ktorí sa 

pýtali, že čo všetko v Petržalke sa realizuje. 

Jedná sa o, teda v tomto rozpočte na tento rok, bude 

to samozrejme Nosný systém emhádé (MHD), projektová 

dokumentácia, zároveň aj prístup k zástavok električky, 

ktorý sa bude samostatne riešiť v rámci rozpočtu.  

 

Oprava mosta na Rusovskej nad železnicou, estakáda 

nad Petržalkou, teda opravou.  

Diagnostika Mosta SNP.  

Sanačné práce na mestských objektoch, mostných, 

prepáčte, mostných objektoch, Dolnozemská, Kutlíková, 

Bosáková, most na Rusovskej, nad Panónskou. 
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Ďalej cyklotrasy, rekonštrukcia petr, na petržalskom 

korze, ale aj ostatných v rámci klasickej údržby. 

Potom to bude dokončenie projekto, hotového už 

realizačného projektu parkoviska na Röntgenovej. Čiže, 

pribudne ďalšie parkovisko v tejto veľmi zaťaženej 

lokalite. To bude parkovisko hlavného mesta, čiže verejné. 

Potom to bude v rámci participatívneho rozpočtu 

výsadba stromov.  

Samozrejme, poslanecké prija, priority, to bude 

vlastne reali, to sú také menšie do dva, do dvadsaťtisíc. 

To bude realizácia na bezbariérovom chodníka na 

Vlastenecke, Vlasteneckého námestia tej zástavky až po 

Námestie hraničiarov. Petržalčania to veľmi dobre poznajú. 

Už od roku 2016 majú tam petície.  

Športovisko v školskom areáli Pankúchova. 

A samozrejme, klasická bežná správa domov seniorov 

vrá, ktoré spravuje mesto. Správa zelene, opravy ciest 

a výtlkov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. 
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Nasleduje pán poslanec Pilinský. 

Nech sa páči. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

V prvom rade, samozrejme, tento rozpočet podporím.  

Rovnako by som chcel oceniť aj jeho prehľadnosť 

a všetkých, ktorí na ňom pracovali. 

Ja by som sa chcel spýtať na vec, ktorá sa týka 

školstva.  

Mám teda signál, možno nie je priamo z Bratislavy, 

ale proste, na Slovensku sa deje to, že eee Dnes je medzi 

medzinárodný deň učiteľov, takže určite táto téma padne, 

padne vhod. Nakoľko teda bo boli zvýšené eee mzdové 

prostriedky na na učiteľské platy, tak v niektorých 

samosprávach sa stáva zvykom, že u učiteľom, aby ten plat 

bol kompenzovaný, im boli zobraté nejaké osobné príspevky 

s výhovorkou, že teda od štátu na to neboli dostané 

financie. 

Chcem sa ja spýtať spracovateľov rozpočtu, či teda 

v našom rozpočte to navýšenie na školstvo bolo? Tie 

peniaze, s ktorými rátame, ktoré majú prísť, sú tam nejakým 
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spôsobom zohľadnené, a teda, že skutočne nehrozí, aby 

v mestských častiach, ktoré dostávajú prakticky tie 

financie z hlavného mesta, že by k takejto situácii mohlo 

dôjsť?  

Takže, to je prvá otázka. 

Ďalšia otázka. K tam k tomu samotnému rozpočtu.  

Ma tam trošku zaujali dve veci. Možnože to je 

preklep, ale, alebo, ale možnože to je skutočne tak, tak by 

som si to prosil vysvetliť. 

Na strane štyridsaťšesť je v rozpočte pre Mestské 

lesy plánovaných päťdesiattisíc na p projektovú 

dokumentáciu rekonštrukciu, k rekonštrukcii amfiteátra. 

Päťdesiattisíc.  A na samotnú rekonštrukciu je plánovaných 

tri, deväťdesiatdvatisíc. 

Tak sa chcem spýtať, či skutočne na tú projektovú 

dokumentáciu je plánovaných päťdesiattisíc, pretože tá suma 

sa mi zdá dosť vysoká. Nejaké tie veci sme robili aj my 

a určite päťdesiattisíc na rekonštrukciu amfíka, je podľa 

mňa, dosť vysoká suma.  

Ďalšia vec je, na ktorú by som sa chcel spýtať.  

Rovnako na strane dvadsaťsedem chemický postrek 

buriny dvakrát ročne osemdesiatdvatisíc. Predpokladám, že 

k tejto téme bola diskusia, a teda, že stále platí ten, ten 
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úzus, ktorý sme sa dohodli, že hlavné mesto nebude svoje 

komunikácie a chodníky postrekovať cypermetrínom, ale to 

bude nahradené nejakým iným eee ekologickejším 

prostriedkom. 

A rovnako, čo sa týka na strane tridsaťšesť 

dezinsekcia komáre deväťdesiattisíc. Rovnako pred časom 

bola diskusia k tejto téme, že ten, teda cypermetrín by sa 

mohol, by sa mohol nas nanahradiť eee nejakým 

ekologickejším prostriedkom na báze bétéíčka.  

Takže, k tomu to by som potreboval odpoveď. 

A rovnako ďakujem, že tie projekty, ktoré boli 

rozbehnuté v minulom o období, že po novom, po nástupe 

nového vedenia tu nenastal nejaký, nejaká otočka 

o stoosemdesiat stupňov, ale proste, že sa pokračuje v tých 

začatých programoch.  

Čo sa našej mestskej časti týka, tak oceňujem 

a ďakujem, že sa tam zachovali financie na rekonštrukciu 

križovatky Detvianska/Kubačova/Rustaveliho. Rekonštrukcia 

na na kruhový objazd. Rovnako obnova račianskeho cintorína 

a cyklotrasa na, na Račianskej a ďalšie projekty. 

Rovnako oceňujem navýšenie prostriedkov na opravu 

ciest a chodníkov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Kolková,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja len veľmi stručne a rýchlo chcem podporiť 

stanovisko predrečníka k používaniu cypermetrínu, hej? Ten 

pomaly, ale isto bude zakázaný a mesto vlastne, pokiaľ 

nebude s ním uvažovať a kalkulovať, bude v pozícii, že 

nebude mať čím postrekovať komáre. 

A zároveň upozorňujem na potrebu koordinácie celej 

tejto záležitosti s Bratislavským samosprávnym krajom, 

ktorý už, prezentoval to aj v médiách, tento rok chce 

aplikovať bétéíčko (Bti). Je to trošku nákladnejšie asi, 

trošku, no.  

Treba to nakalkulovať. Ako, ako teda ten cypermetrín. 

A je tam aj iný spôsob aplikácie, ale určite Bratislava 

nesmie ísť ďalej používaním cypermetrínu. Podozrenie 

z karcinogénny, z toho, že je to karcinogén. Európska únia 

to zakazuje.  
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Ozaj, počítajme s touto verziou, s používaním 

biocínprostriedku (gong) bétéí (Bti). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite áno. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Kuruc,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja tiež budem stručný.  

Predrečník spomenul rekonštrukciu nejakých chodníkov 

a ciest pri Račianskom cintoríne. Ja len chcem podotknúť, 

že takisto vo Vrakunskom cintoríne pán riaditeľ MARIANUMu 

písal, že by potreboval opraviť chodníky. A len chcem 

pripomenúť, že sme sa s pánom primátorom dohodli, že tie 

chodníky nepôjdu do rozpočtu MARIANUMu, ale v rámci 

rekonštrukcie, ktorú má uzavreté mesto, tak sa tie chodníky 

pred Vrakúnskym cintorínom opravia. Lebo naozaj sú 

v dezolátnom stave.  

Za čo ďakujem veľmi pekne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja iba dodám, že tabuľka eee priorít rekonštrukcií 

chodníkov a ciest, ktorú vypracovalo naše oddelenie aj so 

zapracovanými vašimi prioritami, by mala ísť v týchto 

chvíľach vám na mail.  

Takže, aby sme si to pozreli.  

Ale samozrejme, že o nej budeme baviť ďalej a neni to 

nejaká vec, ktorá finálna, skontrolujete si to, aby, aby 

mesto opravovalo najproblémovejšie cesty jednotky a dvojky 

vo vašej mestskej časti. 

Slovo má pani starostka Čahojová. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Práve ste mi odpovedali na jednu otázku.  

Rozpočet je veľkorysý. Nastavený tak, ako je 

nastavený, ako hovorili moji predrečníci. A ja len dúfam, 

naozaj, že sa tam nájde dostatok prostriedkov na to, aby sa 

tie cesty, ktoré urgentne potrebujú, kvalitne opravili.  
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Ďakujem za túto tabuľku. Dúfam, že sa tam ocitnú aj 

nejaké cesty v Karlovej Vsi.  

Zároveň si myslím, že je pripravený dostatočný balík 

financií na to, aby sa mesto kvalitne staralo o svoju 

zeleň. Aby bola lepšia letná a zimná údržba. Všetci dúfame, 

obyvatelia mesta to právom očakávajú, že sa nastavia vzťahy 

medzi mestskými časťami a mestom, tak aby to fungovalo, aby 

obyvatelia Bratislavy boli spokojní.  

Čo sa týka našej mestskej časti, veľmi by sme teda 

ocenili naozaj, keď príde k tej dlhoočakávanej 

rekonštrukcii električkovej radiály, že teda, že sa 

popasujeme s tou situáciou v dopravnom podniku a že bude 

zabezpečená náhradná doprava, tak aby neskolabovala 

preprava tranzitná cez me mestskú časť Karlova Ves, alebo 

aj priamo obyvateľov Karlovej Vsi v oboch smeroch do mesta 

a z mesta. 

Čiže, to je ťažká úloha, ktorá nás čaká. Ale verím, 

že pri dobrej vôli a dostatku prostriedkov v rozpočte, že 

sa na to bude myslieť.  

Ja by som sa chcel vyjadriť v prvom rade za Karlovu 

Ves ako starostka, že si veľmi vážim a bodaj by som 

nepodporila rozpočet, ktorý zohľadnil našu požiadavku, 

ktorú vznášame roky na hlavné mesto, a to je prípravné 

práce, príprava projektu na vybudovanie chodníka a os, 
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verejného osvetlenia na komunikácii Staré grunty, kadiaľ 

chodí mestská hromadná doprava.  

A čo je, by som povedala, nepredstaviteľné v hl 

hlavnom meste, že existuje komunákácia, kde chodí emhádé 

(MHD) a kde nie je chodník a kde nie je verejné osvetlenie.  

Čiže, táto situácia sa konečne dočká nápravy. Verím, 

že vám za to obyvatelia Karlovej Vsi naozaj budú vďační, že 

toto ocenia. 

Druhá vec, ktorú si myslím, že ocenia je to, na čo 

sme upozorňovali, neprimerane vysoké náklady na úpravu 

bývalého staveniska za pumpou benzínovou, pumpou na 

Karloveskej ulici, kde sa malo investovať stovky tisíc eur 

do takzvaného parku.  

Neznamená to, že tam zostane stavenisko, alebo 

neupravený priestor tak ako doteraz, prebehnú tam terénne 

úpravy, výsadba, lavičky aj nejaké priestory pre športovcov 

a nejaké zariadenia pre cyklistov, tak aby všetci boli 

spokojní, aby tento priestor bol upravený, aby mohol 

slúžiť. Ale gro tých prostriedkov a to som veľmi vďačná 

a myslím si, že to obyvatelia Karlovej Vsi ocenia, pôjde na 

Bratislavou zabudnuté Jurigovo námestie veľmi rozľahlé, 

ktoré sa pomaly ale isto rozpadáva a títo obyvatelia trpia 

zo strany mesta dlhoročným nezáujmom. 
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Sem by sme naozaj mali smerovať, to je myslím si, že 

len prvotný balík financií, ktorý tam ide, budeme hľadať aj 

my mestská časť, ako vyjsť v ústrety týmto obyvateľom, 

ktorí naozaj nežijú v dôstojnom verejnom priestore.  

Čiže, za toto sa chcem veľmi pekne poďakovať. 

Súčasťou toho,  

ak by som potrebovala predĺžiť, by som poprosila ešte 

predĺžiť čas,  

je aj rekonštrukcia, alebo taká prvotná investícia do 

karloveskej knižnice, ktorú máme v priesto prenajatú pries, 

máme prenajaté priestory mesta.  

Čiže, toto naozaj si veľmi vážime. 

Čo sa týka mňa ako poslankyne mestského 

zastupiteľstva, som v dvoch komisiách. Niektoré naše 

požiadavky ste akceptovali, niektoré nie, ale ja by som 

akcentovala požiadavku komisie na ochranu verejného 

poriadku. Že ak bude priaznivý vývoj nášho hospodárenia, že 

by naozaj mestská polícia už pri príprave tej parkovacej 

politiky a všetkého čo je s tým spojené, naozaj to 

navýšenie rozpočtu pre mestskú políciu nestačí na pokrytie 

tých úloh, ktoré od mestskej polícii očakávame. 
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Čiže, to by som vás prosila. My sme vám aj to 

uznesenie teraz rozdali na stoly. Ak to bude možné, 

alokovať ďalšie prostriedky disponobi disponibilné na pre 

(gong) (poznámka: nezrozumiteľné slovo) mestskej polície. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Krajčír,  

máte slovo. 

 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som nadviazal na pani Čahojovú, čo sa týka 

rekonštrukcii Dúbravsko-Karloveskej radiály.  

Tak ako povedal aj pán Buocik, eee, v podstate, nákup 

tých tridsiatich nových autobusov, samozrejme, plne 

podporujeme, eee, len s kolegami sme debatovali, z dozornej 

rady, že nám bolo predstavené predsedom dozornej rady, že 

je záujem nákupu dvadsiatich jazdených vozi, resp, pardon, 

predsedu predstavenstva, že je záujem kúpiť dvadsať 
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jazdených vozidiel autobusov, z toho dôvodu, že v podstate 

v júni by mala začať rekonštrukcia Dúbravsko-Karloveskej 

radiály.  

Ja by som chcel navrhnúť, zosúladiť tento termín, či 

je reálny, ak je reálny, súhlasím, ale ak nie, ak by sa to 

malo ďalej posúvať, tak sme názoru v dozornej rade, že 

radšej by sme sa prikláňali kúpiť tých dvadsať nových 

autobusov a nie používaných. Lebo tie používané sú vyradené 

z iných dopravných podnikov a určite (gong) si myslím, že 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

 

Pani námestníčka,  

nech sa páči, pani Štasselová. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcela len jednu poznámku k rozpočtu.  
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Ak ste si ho pozorne preštudovali, tak môžte vidieť, 

že sa výrazne navyšuje rozpočet v oblasti sociálnych 

služieb. Výrazne znam znamená, naozaj výrazne. A len to 

zhrniem do jedného takého konštatovania, že konečne hlavné 

mesto začalo rozlišovať rôzne skupiny obyvateľov, ktorí sú 

na okraji, alebo ktorí sú v menšine a rozčlenilo aj 

jednotlivé položky. 

Takisto v rámci tohto rozpočtu vlastne to kopíruje, 

návrh tohto rozpočtu kopíruje transformáciu sekcie 

sociálnych služieb, ktoré, ktoré bude orientované práve 

podľa cieľových skupín, komu hlavné mesto chce pomáhať. 

Takže, budem rada, ak podporíte ten rozpočet v tejto 

podobe. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán námestník primátora Káčer,  

máte slovo. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som si dovolil zhrnúť rezorty a teda nejakú 

prácu a nastavenie tohto rozpočtu, alebo čo nám tento 

rozpočet hovorí do budúcna o školstve, športe 

a bezpečnosti.  

Mohli ste si určite všimnúť, že vidíme prvé väčšie 

rekonštrukcie do budov základných umeleckých škôl. V tomto 

prípade je to najmä ružinovské základné umelecké školy na 

Uránovej a na Sklenárovej. 

Rovnako sa postupne začínajú rekonštruovať centrá 

voľného času, aj keď tie prostriedky sú stále relatívne 

menšie, ale pracujeme na tom, ako dostať základné umelecké 

školy a centrá voľného času do úplne inej polohy. 

Čo sa týka základných umeleckých škôl  hlavne 

z ohľadom na ten technický a zanedbaný stav budov, kde je 

absolútne cítiť dvadsaťročný dlh a musím naozaj veľmi tvrdo 

povedať, aj nezáujem predchádzajúceho vedenia o cez 

deväťtisíc žiakov, ktorí navštevujú naše základné umelecké 

školy. V centrách voľného času je to cez dvetisíc.  

Čiže, som veľmi rád, že sme našli v tomto súlad 

s vedením mesta a že sme sa v zásade zaviazali aj pred 

učiteľmi, že ideme hľadať spôsoby ako tento bratislavský 

klenot, na jednej strane teda aj profesionálne umenie, na 
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druhej strane určite veľmi dôležité trávenie voľného času, 

lebo určite ten, kto hrá na husle potom niekde nestojí 

a no, dobre. K tomu sa nebudem vyjadrovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dokonči, (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

(poznámka:  zasmiatie) 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No, správa sa slušne. Väčšinou. Má, má to, má to, 

majú tendenciu sa ľudia, ktorí sa venujú športu a hudbe, 

správať slušne. Aspoň tak vychádzajú štatistiky, ktoré nám 

aj boli odprezentované. 

Ďalej ma veľmi teší, že sme našli prostriedky, aj 

napriek tomu, že štát moc mestu nepomáha, na zvýšenie miezd 

a naozaj reálne zvýšenie miezd pre našich viac ako šesťsto 

učiteľov v základných umeleckých školách. 

Čo sa týka športu, tak ten bol absolútne na vedľajšej 

koľaji dlhodobo na tomto meste. Nakoniec o tom vypovedá aj 

to, že sme mali len jedného zamestnanca. Veľmi ma teší, že 
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športu sa budú po novom venovať, ak teda rozpočet prejde, 

traja ľudia.  

Že sa začne vypracovávať koncepcia. Že sa bude 

s rozdeľovaním peňazí narábať naozaj podľa nejakých 

tabuliek jasných daností o aký šport sa jedná. Či to je 

klub, ktorý hrá medzinárodnú, alebo len slovenskú úroveň, 

alebo len bratislavskú úroveň. Že sa do toho idú zaviesť 

nejaké pravidlá. 

A opäť, šport je zásadne navýšená položka. Nie len 

v súvislosti s majstrovstvami, ale vôbec, v súvislosti so 

športovaním v tomto meste.  

Rovnako veľmi dôležitý je problémom, kto, o ktorom sa 

hovorilo, že nemá riešenie, je určite bezpečnosť. To už ste 

spomínali viacerí.  

Myslím, že toto uznesenie komisie má absolútnu 

podporu aj vo vedení mesta. Proste, keď sa nájdu 

prostriedky, tak budú jedna z priorít je určite aj 

bezpečnosť v tomto meste. Zvyšovanie kvality mestskej 

polície nie len počtom mestských policajtov, ale celkovo, 

kvality, školení mestských policajtov, aby nemali naozaj 

ten imidž tých papučkárov, aby tu bola jedna, jedna 

kvalitná bezpečnosť v meste. Myslím, a veľmi ma teší, že sa 

toho ujal Marek Gajdoš a myslím, že mu to veľmi dobre ide 

a prichádzajú s ním aj, prišiel s ním naozaj nový vietor.  
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To bude asi všetko za rezorty, ktoré mám v gescii. 

A samozrejme, môžem hovoriť asi aj za náš celý klub. 

Rozpočet podporíme. 

Chcem sa poďakovať Matúšovi Luptákovi, ktorý fakt vo 

veľmi krátkom čase sa veľmi dobre zorientoval a ponúkol nám 

maximálnu transparentnosť čo sa týka všetkých položiek. 

Čiže, na každú otázku, ktorú dostal, sme dostali 

odpoveď. Toto v minulosti tiež nebolo úplne bežné. 

Ďakujem pekne za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči,  

pani poslankyňa Ožvaldová, máte faktickú. 

PhDr. Alžbeta   O ž v a l d o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, 

v náväznosti na viceprimátora pána Káčera chcela by som len 

potvrdiť jeho slová.  
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Mám taký pocit, že v tomto rozpočte boli vypočuté 

podnety zo strany mestských častí. Vidím to aj za 

Podunajské Biskupice.  

Desať rokov riešená križovatka sa nachádza v tomto 

rozpočte. Ja viem, že tento rok to musíme dať na stavebné 

povolenie a na budúci rok je tam c milión 

dvestopäťdesiattisíc. A dúfam, že to zrealizujeme.  

To nie je len pre našu mestskú časť, ale tá svetelná 

križovatka slúži aj Vrakuni a takisto aj Ružinovčanom 

a transferujúcim autám, ktoré prechádzajú cez naše územia. 

A do budúcna, samozrejme, očakávame, že dostaneme tie 

tabuľky spomínané, ktoré ste tam povedali, že na tie 

chodníky, ktoré sme žiadali.  

Chcem povedať, že sme v provizóriu, dúfam, že dneska 

schválime ten rozpočet, lebo je potrebný rozpo (gong) neza 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, samozrejme, pán Lenč, máte slovo. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 
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Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Už ten červený obláčik odtiaľ zmizol, ale (poznámka: 

zasmiatie), myslím že môžte byť kľudní, ale my potom čo 

teda deklarujem, že podporím tento rozpočet. 

A chcem sa troška venovať a nadviažem na na to, čo 

pán námestník Káčer hovoril. 

Eee zu, teda, týka sa to zušiek.  

Oceňujem tie kapitálové výdavky tristotisíc do 

rekonštrukcie Sklenárovej.  

Priznám sa, že Uránovú som tam nejako nenašiel, 

minimálne v tej časti, ktorá sa týka eee, teda Základnej 

umeleckej školy Exnárova, to nie je v kapitálových 

výdavkoch, asi je to, asi je to niekde inde.  

Eee, je tam ešte projekt na Dom hudby na Panenskej. 

Ja viem, že sa nedá všetko spraviť naraz, ale dúfam 

teda, že sa s tým počíta do tých ďalších rokov.  

Našiel som ale v podprograme 5.4. Ostatné školstvo, 

kapitálové výdavky dvestotisíc.  

Je to prvok 5.4.3 Riešenie havarijných situácií a je 

tam napísané, že rekonštrukcia školských zariadení. Neviem 

celkom, čo sa pod tým myslí, alebo či je to len nejaká 

rezerva na niečo, keď, keď teda nie niečo vybuchne 

v priebehu roka.  
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Vrátim sa ešte k tej, k tej Uránovej. 

To je projekt dlhodobý a súvisí s riešením problémov 

aj Ružinova, a teda neviem, či pán starosta Ružinova Chren 

vie, ale mestská časť Ružinov je istým spôsobom zmluvne 

zaviazaná na spolufinancovanie tohto projektu. 

Ja som teda neštudoval rozpočet Ružinova, ale len to 

pripomínam. Neviem, či to majú schválené. A či teda, či to 

evidujú. 

Ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Káčer,  

nech sa páči. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja rovno aj zareagujem, keďže je to v mojej gescii 

a tieto témy mám relatívne dobre zbehnuté, aj možno za pána 

Chrena, aj keď ten je prihlásený. Za starostu Chrena. 
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Vie o tejto povinnosti, riešime to. Vznikol tam aj 

nejaký nevysporiadaný záväzok mesta voči mestskej časti 

pri predaji pozemkov.  

Čiže, naozaj v tomto, myslím že, starosta nám pomáha. 

Čo sa týka Uránovej, tak je to dokopy jedna celá dva 

milióna. Tam je deväťstotisíc v rozpočte GIBu 

a tristotisíc, teraz z hlavy nepoviem, ale hovorím o jedna 

celá dva milióne, plus teda vysporiadanie sa 

s dvestopäťdesiatim tisícovým záväzkom mestskej časti. 

Ale hovorím, to je dneska predmetom jednania či to 

budu započítané, alebo to bude uvedené do života iným 

spôsobom. 

Päť štyri trojka, tých dvestotisíc vieme v akom stave 

sú zušky. Tam je na dennej, na dennom poriadku sú havárie 

vody, vytekania, zatekania, proste, ráta sa s tým, že tie 

budovy sú v takom stave, že asi zase k ďalším haváriám 

priebežne bude cho, bude prichádzať. 

A Dom hudby sa snažíme financovať z externých 

zdrojov. (gong) 

Toľko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem pekne. 

Pán Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Tiež len viem potvrdiť, že počítame s týmto, aj keď 

vedeli by sme ten záväzok spochybňovať, ale nechceme to 

robiť. Rokujeme práve o započítaní pohľadávok a v rámci 

toho dokonca aj o tom, že by sme vedeli v takom započítaní 

prispieť aj väčšou sumou, keďže tie náklady na 

rekonštrukciu sa oproti odhadom výrazne, výrazne navýšili. 

Ale to je teda na ďalších rokovaniach.  

Zároveň vychádzame v ústrety mestu aj niečím iným. Tá 

rekonštrukcia sa odložila a minulý rok a spomalila kvôli 

tomu, že si niekto neuvedomil, že tam je aj jeden byt, 

v ktorom je jeden nájomník. A Ružinov teda zo svojich 

obecných bytov, momentálne sme na bytovej komisii rokovali, 

že by sme im poskytli náhradné bývanie, čo tiež v minulom 

volebnom období komisia odmietla, ale teraz máme 

s magistrátom lepší vzťah, lepšie sa nám spolupracuje 

a preto aj poslanci k tomu majú zatiaľ iný postoj a tiež aj 

toto budeme riešiť.  

Čiže, tá spolupráca je naozaj veľmi dobrá a dúfam, že 

tak bude aj ďalej pokračovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Máme aj prihlášku do diskusie z občanov. 

Takže, prosím vás, aby sme hlasovali o pripustení do 

diskusie pána Koleka Ignáca. 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Takže, pán, pán Kolek, 

máte slovo. Nech sa páči. 

Počkajme, dokým príde, s časom.  

Občan: Ing. Ignác   K o l e k : 

Ďakujem za možnosť. 

Ja v prvom bode som vystupoval ako Devínčan, teraz 

ako člen finančnej komisii neposlanec. 

K tomu, čo tu už odznelo, teda člen finančnej komisii 

pán poslanec Buocik hovoril o tom, že niektoré otázky tam 

boli nadnesené, neboli zodpovedané. Ja si myslím, že vy 

poslanci by ste ich mali vedieť. Ja to zhrniem možno ešte 

do viacerých. 
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Najskôr k uzneseniu. 

Časť Dé hovorí v bode štyri. 

Splnomocňuje primátora vykonať presuny rozpočtových 

prostriedkov do výšky päť percent medzi pod, medzi 

programami a do výšky desať percent medzi podprogrami, 

podprogramami príslušného programu. 

Viete čo toj znamená? Že pán primátor má právo do 

roka dvadsaťkrát urobiť presuny päť percent v každom 

programe. 

Čiže, to čo sme konzultovali, v minulom období bolo 

povedané, že tu sa nehovorí o tom, že za rok, ale každým 

svojim rozpočtovým opatrením.  

To znamená, kvô, pokiaľ program má sto miliónov, že 

zajtra môže jeho čiastku piatimi miliónmi presunúť niekam 

inam. 

Neupodozrievam pána primátora, pozor! Ani pán 

primátor Nesrovnal, akurát vy sa vzdávate tejto možnosti 

kontrolovať výdaje mesta. 

Čiže, to je na vás. 

K tomu úverovaniu. 

V roku 2017 sme zobrali úver dvanásť miliónov, 

nevyčerpal sa, bol hospodársky prebytok jedenásť celé šesť 

milióna. Zbytočný úver. 
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V roku 2018 sme zobrali úver trinásť miliónov, 

nevyčerpal sa, jedine jedna celá štyri milióna je 

vykázaných. Čiže, prebytok zostal plus mínus dvanásť, 

necelých dvanásť miliónov. Platili sme úroky. Poviete, že 

sú malé? Nula štyridsaťšesť percenta z tých miliónov je to 

tak, či tak dobrá suma, ktorá by, je zbytočná. 

Na rok 2019 je rozpočtovaný úver desať miliónov. 

Neopodstatnene. Uvidíte na konci roka, že sa prostriedky 

nevyužijú.  

Čo ma teda ale najviac nejakým spôsobom na tomto 

rozpočte zamrzelo a na finančnej komisii som to 

pripomienkoval, že podpora mnohodetných roží, rodín prežila 

pána Ftáčnika, prežila pána, pána Nesrovnala, akurát hneď 

v prvom roku pána nového primátora Vallu je zrušená. 

Pani námestníčka hovorila síce, že tu rozširujeme 

sociálnu pomoc vybraným skupinám, čiže asi mnohodetné 

rodiny do toho nepatria.  

K počudovaniu teda tento rok je plánovaná nula s tým, 

že sa predpokladá, že rok, rok nasledujúci a ďalší je tam 

štyridsať percent použitý. 

Neviem kde takýto som mal rozpočet, pokiaľ som ho mal 

na finančnej komisii. Nebolo to tu povedané, že sa zmenil. 
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Čiže, to je druhá, druhý bod, ktorý by som poslancov 

prosil, možno teda už keď nie v tomto rozpočte, ale 

v nasledujúcej by sa to mohlo zmeniť. 

Karloveská radiára. Radiála.  

Je spolufinancovaná piatimi percentami. Pri rozpočte 

približne päťdesiat miliónov, to znamená, z rozpočtu mesta 

dva a pol milióna. Je tam plus trinásť miliónov, nazvem to 

vata, ktorá samozrejme, v rá, (gong) do konca roka môže byť 

použitá, ale opätovne, ak dovolíte dokončím, opätovne 

hovorím o tom, že tento problém, tak ako pán Buocik 

povedal, mal byť jasne deklarovaný pre všetkých poslancov, 

že trinásť miliónov tam je rezerva, ktorá dnes tam je 

zbytočná. Môže sa zužitkovať jedine v novembri, v decembri. 

(gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poprosím o reakciu pána Tešoviča. 

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

Ďakujem veľmi pekne za za slovo, aj, aj teda za názor 

pána inžiniera Koleka.  
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Myslím si, že sme mnohé z týchto otázok, v podstate 

sme diskutovali už aj na finančnej komisie a aspoň za mňa 

môžem povedať, že mi, mi boli viaceré hodnotne vysvetlené. 

Pokiaľ ide o možnosti presunov v rámci rozpočtových 

opatrení, je to bežná a štandardná prax nie len teda na, na 

hlavnom meste, ale aj v mestských častiach. Teda v mnohých 

mestských častiach. 

Tam ide skutočne o to, aby, aby primátor mal možnosť 

operatívne presúvať niektoré veci. Proste, dajme tomu, nie 

je potrebné kosiť, tak presunie na ja neviem, výsadbu 

zelene. Je to v rámci toho programu.  

Možnosť kontroly, tu by som si dovolil nesúhlasiť. 

Možnosť kontroly tam je, pretože v zmysle zákona je, je 

povinný riaditeľ magistrátu viesť operatívnu evidenciu 

o vykonaných rozpočtových opatrení. Je to, je to evidencia, 

(gong) do ktorej majú posla 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem za príspevok. 

Pán starosta Kuruc,  

nech sa páči. 

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

Ja by som sa tiež vyjadril k tým opatreniam.  

Myslím si, že pán primátor dostal dôveru voličov aj 

našu, keď mu schválime tento rozpočet a myslím si, že 

rozpočtové opatrenia sú naozaj plne v jeho kompetencii, aby 

mohol flexibilne a operatívne zasiahnuť, keď niečo je 

potrebné.  

V prípade, že by sme na konci roka zistili, že niečo 

urobil tak, že sa nám to úplne nepáči, tak do budúcna môžme 

potom po dohode mu niekde niečo oklieštiť. Ale myslím si, 

že teraz ísť s nejakým bubnom na zajace a dopredu 

upozorňovať čo keby náhodou, myslím si, že to nie je 

opodstatnené.  

A ja si myslím, že všetci pánovi primátorovi veríme 

a jeho tímu, že to bude robiť dobre. Takže, nevidím dôvod, 

aby sme mu to oklieštili túto právomoc.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Záhradník,  

máte slovo. 
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PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Rád by som doplnil kolegov k tým rozpočtovým 

opatreniam. 

Naozaj, je to nevyhnutné, aby štatutár obce alebo 

mesta mal takéto oprávnenie.  

 

Samozrejme, vždy je otázka miery, v akom rozsahu môže 

robiť tie rozpočtové zmeny.  

My sme mali v Karlovej Vsi situáciu, kedy starostka 

nemohla robiť žiadne rozpočtové opatrenia, lebo nemala 

dôveru zastupiteľstva, nebola to súčasná pani starostka, 

aby som to vysvetlil, a samozrejme, je to otázka dôvery. 

Tento rok je špecifický, je tranzitívny. Nové vedenie 

mesta bude potrebovať flexibilne reagovať.  

Takže, ja by som s touto dôverou takto zadefinované 

rozpočtové opatrenia pre pána primátora podporil. Asi to 

bude potrebné. 

Samozrejme, ak sa ukáže, to čo pán Kolek povedal, že 

pán primátor urobí dvadsať rozpočtových zmien obrazne 

v jednom mesiaci a poprehadzuje celý rozpočet, no tak, asi 

budeme sa na to, ak by sa to stalo, pri schvaľovaní 

ďalšieho rozpočtu pozerať inak.  
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Zatiaľ ja takýto dojem, že by mesto nadužívalo to 

právo (gong), nemá  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Vetrák. 

Máš slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Takto na diaľku pozdravujem Ignáca Koleka (poznámka: 

prednášajúci sa zasmial). 

Teším sa, že je vo finančnej komisii. Myslím, že bude 

prínosom aj pre hlavné mesto, tak ako bol v minulom 

volebnom období aj v tejto komisii. 

Budem sa asi opakovať po kolegoch, tak to nebudem 

rozvádzať.  

Je to naozaj najmä o tej dôvere. My sme tiež s pánom 

Nesrovnalom začínali, myslím že na rovnakých číslach kedysi 

a potom sa ukázalo viacero vecí, ktoré vzbudili krajnú 

nedôveru v to, akým spôsobom sa nakladalo s rozpočtom. 
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Čiže, sme to brali ako výraz významné kontrolné opatrenie 

voči nemu, aby sa taká situácia neopakovala.  

Ale zatiaľ voči tomuto pánovi primátorovi takú 

skúsenosť nemáme, nemyslím si, že je dôvod na to, aby sme 

proste boli nejakí prísni úplne od začiatku. A možnože 

nebude treba vôbec nakoniec. Dúfam, že nebude treba vôbec. 

Takže, ja som sa totiž nad tým tiež zamýšľal. Videl 

som to tam. Ale týmto spôsobom som sa k tomu postavil 

a verím, že teda nebude treba vôbec také opatrenia 

prijímať, ako to bolo u bývalého pána primátora. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán námestník Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Ja to vnímam, že päť a desať percent je úplne 

štandardné rozpočtové opatrenie, ktorou, ktorým operuje 

každá mestská časť.  

Čiže, nevidím dôvod, aby s tým mesto neo neoperovalo.  

Eee, dupľom, pokiaľ viem, že pri každej zmene musí na 

najbližšom zastupiteľstve prebehnúť informácie o vykonaných 

zmenách.  

Čiže, vždy sa to dozvieme na najbližšom 

zastupiteľstve aké zmeny boli vykonané. 

Áno, u pána bývalého primátora nás tieto informácie, 

alebo tieto, tieto jeho rozpočtové opatrenia donútili 

k tomu, aby sme túto, túto normu obmedzili. 

Čo sa týka mnohopočetných rodín, hovoril som o tom 

s Ignácom. Myslím, že to bolo dobré. Ale mal som, mal, mal 

s tým problém enkáú (NKÚ) a teraz je to riešené formou 

nejakého programu rodín v núdzi, hej? Kde určite sa môžu 

prihlásiť aj mnohopočetné rodiny. 

Čiže, to neni úplne, že je zrušené, alebo to 

neprežilo. Prešlo to nejakú transformáciu, ale tí ľudia 

budú, nebudú vôbec vylúčenú z tý, z toho užívania tých 

výhod, ktoré mali predtým.  

Čiže, ne neni (gong) treba mať obavu. Pýtal som 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán hlavný kontrolór,  

nech sa páči. 

 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Len by som chcel, panie poslankyne a pánov poslancov 

informovať, že aj v mojom stanovisku k rozpočtu uvádzam, že 

doporučujem, aby prijatie úveru bolo vami predschválené, 

ale aby jeho načerpanie bolo realizované v súlade 

s potrebami mesta. 

Čiže, aby sa teda triezvo uvažovalo, že či je treba 

platiť, aj keď malé úroky za peniaze, ktoré potom mesto 

skladuje na svojich účtoch.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani Štasselová,  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 110 

nech sa páči. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja by som takisto chcela zareagovať k tomu zrušeniu 

rozpočtovej kapitoly Podpora mnohodetných ro rodín.  

Bola tam kontrola enkáú (NKÚ), ktorá napadla toto, 

túto možnosť priamo podporovať rodiny napriek, teda, my sme 

vlastne tie rodiny ani nie nepodporovali priamo, ale oni 

predkladali nám nejaké bločky, faktúry, ktoré boli určené 

pre deti.  

Nezrušili sme to, ale nastavujeme nanovo systém. Je 

tam nová položka na odborné služby pre deti a rodiny. Ak ku 

kategórii, že rodina má veľa detí, pribúdajú ďalšie 

kategórie, alebo kritériá, podľa ktorých bude mesto 

podporovať rodiny, ktoré si to naozaj, ktoré to naozaj 

potrebujú.  

Takže, nezmizlo to, len sa to transformovalo na inú 

službu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som zareagovala tiež k tej podpore mnohodetných 

rodín. 

Myslím si, že tá podpora nebola nejaké excelentne 

významná, ktorá by zaťažila mestský rozpočet.  

A my sme sa tomu dosť venovali na sociálnej komisii. 

Požiadali sme, aby nám boli predložené dôvody enkéú (NKÚ), 

alebo teda pripomienky enkáú (NKÚ) k tomu, ako sa to robilo 

v minulosti. 

Rovnako si myslíme, že na sociálnej komisii prevládol 

názor, že sociálne kritérium by nemalo byť úplne to 

prioritné, pretože mesto aj mestské časti majú možnosti 

podporovať aj rodiny, ktoré nie sú na to odkázané, 

napríklad, typický príklad je jednorazová finančná podpora 

pri narodení dieťaťa.  

Čiže, v zmysle nejakej podpory prorodinnej politiky, 

alebo teda, že mesto si váži rodiny, ktoré majú deti, by 

sme mohli nájsť mechanizmus, aby sme aj takéto rodiny 
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podporili. Ale musí to byť v rámci teda legislatívy, aby to 

nebolo napadnuteľné.  

Budeme sa tejto téme, pán Kolek, určite venovať. 

Nezabudneme na ňu. A eee, myslím si, že (gong) to ani 

v tomto ro 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa vyjadrím k tomu oprávneniu primátora ohľadom 

presunu v rámci rozpočtu. 

Ja s tým, samozrejme, súhlasím. Ja len možno tak pre 

porovnanie. V Petržalke ako starosta som mal schvaľované 

rovnaké práva, ale vtedy prišiel Tím Vallo (Team Vallo) 

s návrhom, aby sa v ro, v rámci programov do stotisíc 

a v rámci programu do päťdesiattisíc tieto veci najskôr 

konzultovali s klubmi. Tak ja len možno na margo toho, že 
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chápem, že táto požiadavka v Petržalke bola. Ona neprešla. 

Možno škoda, keby ste ju tu predložili, tu by možno prešla. 

A bola by akceptovaná.  

Čiže, ja len možno na to porovnanie, že keď teda máme 

nejaké požiadavky, majme ich všade rovnaké. A buď teda 

všade niekde teda vo všetkých sa to berie ako štandard, 

alebo keď sa to neberie ako štandard, tak potom prosím, 

vyzerá to dosť divne keď iná požiadavka je v jednej 

mestskej časti a iná potom na magistráte. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To zna, ak nie sú ďalšie príspevky do diskusie, dám 

slovo spracovávateľovi tohto materiálu. 

Nech sa páči. 

Matúš   L u p t á k ,  MA,   poradca riaditeľa magistrátu: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa chcel len v krátkosti vyjadriť k tým 

niektorým otvoreným otázkam.  
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Začnem hneď tým, jedno z tých posledných bol ten 

úver. 

Ak ako ste si mohli všimnúť v rozpočte, mesto plánuje 

tento rok po prvé refinancovať starý úver vo výške 

približne sedemdesiatpäť miliónov, ktorý musíme 

refinancovať približne do septembra a zároveň je tam 

naplánované načerpanie nejakého úverového rámca na 

najbližšie tri roky.  

 

U, ešte riešime, akou formou toto bude obstarané. 

Pravdepodobne ako jeden úverový rámec. 

A samozrejme, každé načerpanie z tohto úverového 

rámca bude predmetom schválenia zastupiteľstva. 

A ako už sme vám často komunikovali, v máji, júni 

bude schválený záverečný účet, kedy sa bude meniť rozpočet 

aj v nadväznosti na prebytok hospodárenia. Ak je vtedy, 

povedzme v tom lete, alebo teda pred letom, uvidíme, že 

niektoré investície nestíhame pripravovať, alebo sa budú 

posúvať na  ďalší rok, mo, možno zistíme, že nebude treba 

ten úver načerpať tento rok, hejže. 

Je tu plán pre to, ako je teraz sú naplánované tie 

investície ten úver potrebný. Je to, samozrejme, otvorené, 
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že to, že vysúťažíme úverový rámec, ešte neznamená, že ho 

musíme načerpať.  

Eem. Ďalšie, ďalší bod. By som sa chcel venovať tým 

valorizáciám platov. 

Tu treba rozdeliť ako keby prenesené kompetencie, 

teda základné školy, ktoré teda idú priamo od štátu 

mestským častiam, mesto s nimi nič nerobí. 

A čo sa týka originálnych kompetencií, teda mes, 

materských škôl, zušiek a tak ďalej, tak tam v rozpočte tie 

valorizácia samozrejme je, celková suma je okolo päť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak, tak, tak, no. Päť, šesť miliónov?  

(poznámka: počuť „šesť“) 

Še šesť. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak. Päť miliónov je na vlastne naše rozpočtové 

a príspevkové organizácie, teda všetky zušky (ZUŠ), 

déezesky (DSS), cévécéčka (CVČ)a tak ďalej.  

Hej, takže školy jedna celá štyri milióna. 

Takže to, v rozpočte s tým počítame. Hej? 
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(poznámka: počuť mimo mikrofón ženský hlas) 

Hej. Rozpor.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, áno, áno.  

Štát nám akoby samostatne ne nefinacuje tie 

originálne kompetencie, spolieha sa na to, že je vyšší 

výber daní a bude to nejaký aj povedzme predmet diskusií 

z so štátom, aby, aby to bolo povedzme reflektované vo 

financovaní samospráv. Ale to je na dlhšiu, na dlhšiu 

debatu.  

Ďalej by som sa ešte vrátil k tej finančnej komisii, 

a teda k tým otázkam.  

Tá tabuľka využitia toho úveru teda bola doplnená do 

materiálu.  A zároveň veci, ktoré sú spolufinancované 

z našich fondov sú potom vo fondovej tabuľke tiež 

v prílohách.  

Takže, tam je to detailnejšie rozbité, že na čo sú 

tie peniaze použité.  

A čo sa týka teda spolufinancovania Karloveskej 

radiály, tak tá informácia, detailný ten keš flou (cash 

flow) bol zaslaný predsedovi komisie s tým, že zatiaľ na  

na požiadavku tej vecne odbornej sekcie boli, ešte neboli 
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komunikované nejak verejne, alebo všetkým poslancom z toho 

dôvodu, že ako ste sami povedali, ten harmonogram prác sa 

posúva, a teda ešte nebola podpísaná zmluva a teda ten 

harmonogram nie je finálny.  

Takže, predseda komisie ho má. Predpokladám, že ho 

vie ostatným členom komisie ukázať, ve vedia si ho 

skonzultovať, ale ne nejak sme ho nezverejňovali ešte 

zatiaľ, tým že to nie je podpísaná vec. 

Čo sa týka dopravného podniku, tak evidujem tam dve 

otázky.  

Jedno je na vozidlá.  Mám rovnakú informáciu ako vy, 

že teda predstavenstvo plánuje čo najrýchlejšie nakúpiť 

nejaké ojazdené vozidlá.  

Počítalo to teda s realizáciou tej modernizácie už 

v lete. Kým že ten pro, tým, že ten proces obstarávania 

trvá niekoľko mesiacov, pol roka minimálne, pravdepodobne 

dlhšie, tak by nebolo reálne stihnúť tú modernizáciu 

s novými vozidlami, preto to bola nejaká záloha. 

Eeem. A tým, že sa posúva modernizácia, tak bude to 

prehodnocované. Ale predpokladám, že tie, tie ojazdené budú 

la 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ešte. Ste ho vypli? Alebo čo sa stalo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predĺžiť čas potrebujeme na odpoveď. 

 

 

 

Matúš   L u p t á k ,  MA,   poradca riaditeľa magistrátu: 

Ďakujem. 

Čo sa týka náhrade strát dopravného podniku, tam bola 

ako keby viackrát upravovaný ten výsledok hospodárenia za 

za za minulý rok, takže sme pri ako keby schvaľovaní, alebo 

teda, príprave rozpočtu nemali najaktuálnejšie podklady. 

Evidujeme tam, že pravdepodobne tá strata bude ešte vyššia 

ako, ako sme očakávali. Budeme to, budeme to aktívnejšie 

riešiť s predse, s predstavenstvom po schválení rozpočtu.  

Tie celkové su, prostriedky pre dopravný podnik 

stúpajú, ak si dobre pamätám, takmer trinásť miliónov euro 

oproti minulému roku.  

Takže je tam výrazný, výrazný nárast, asi šesť 

miliónov, z toho sú osobné náklady, ktoré, ktoré pokrývame, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 119 

zvyšok, zvyšok ide vlastne na refinancovanie tých 

oprávnených nákladov z minulých rokov.  

A ďalšiu situáciu budeme vlastne aktívne s dopravným 

podnikom riešiť. Mesto plánuje tento rok realizovať revíziu 

výdavkov dopravného podniku.  

Takže, budeme sa na ich hospodárenie pozerať oveľa 

detailnejšie. A budeme aj zastupiteľstvo o tom pravidelne  

informovať.  

 

Skrátka ešte poviem k poslaneckým prioritám. 

Že my sme dostali už teda od všetkých poslaneckých 

klubov vaše poslanecké priority v tej celkovej sume tých 

deväťstotisíc. 

Do rozpočtu teda ešte to nebola ako keby položkovito 

zapracované, ale bude to, bude to nejakou zmenou rozpočtu 

zapracované a budeme to potom s vami konzultovať do akej 

miery sú tie, tie projekty reálne už tento rok.  

Väčšina z nich, čo sme dostali, boli, boli, boli, mám 

pocit, rozumné aj realizovateľné, takže bude to potom na 

nejakej aktívnej komunikácii s vami, aby sa to stihlo 

spraviť.  

 Eem. To je za mňa všetko.  
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Ešte teda k Uránovej. 

Ona je Uránová, ZUŠka Uránová je v rozpočte GIBu. 

Keďže ten kvi, to je zodpovedný projektant a investor. 

Takže, preto ste to možno nenašli priamo v tom programe 

školstva.  

Eem. A to je asi za mňa všetko. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môže, môže byť že faktická diskusia k. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Okej. Tak poďme. 

Pán Vetrák.  

Nech sa páči. 

Ja som myslel, že už je diskusia uzavretá.  

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

Ešte nie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Pán Vetrák, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

No, ja, ja som nemal žiadnu otázku, takže som nemohol 

nedostať odpoveď, ale prihlásil som sa kvôli inému. že sme 

tu ešte s organizačným prechádzali ten návrh uznesenia 

a chcem vás, pán primátor, požiadať, že či by ste si jednu 

takú formálnu záležitosť neosvojili.  

Je tu v tom bode Cé, v tom návrhu pôvodného uznesenia 

my tam žiadame aj vás o niečo a potom riaditeľa magistrátu. 

A ten návrh by spočíval v tom, že by sme žiadali iba vás 

v oboch bodoch a pána riaditeľa magistrátu by sme z toho 

druhého bodu vypustili. 

Čiže, vecne sa nič nemení, len, len sa to takto 

upraví. 

Ale je to samozrejme, na vás, musíte si to osvojiť. 

Čiže, kvôli tomu som sa hlásil, inak by som bol ticho 

už. (poznámka: poslanec sa  zasmial) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Tak osvojujem si to autoremedúrou.. 

Dobre. 

Takže, dohodli sme sa, že čo. Že iba rýchla reakcia 

nejaká, aby sme to nevetvili?  

Tri otázky?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. 

Tak, tak nech sa páči. 

Pán Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Na tú, na tie Mestské lesy. 

Tá projektová do dokumentácia čo bola päťdesiattisíc 

a samotná realizácia deväťdesiat. Potom tá chémia, tie 

postreky a tie komáre. A o tej, o tých kompetenciách 

školských, to mi je jasné. Len ja som chcel o odpoveď na 

to, že aby sa starostovia nemohli vyhovárať, že, že vám 
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nemôžeme zvýšiť o desať percent alebo o koľko, lebo od 

štátu prišli rovnaké peniaze. 

Ja som potreboval toto počuť, že, a vy ste mi to teda 

potvrdili, že prišli, prišli od štátu, ktoré sa presúvajú 

z magustrátu na mestské časti navýšené prostriedky, alebo 

teda prídu. Toto po po, na toto potrebujem odpoveď. Dobre?  

Ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No nech sa páči, reaguj. 

Poprosím o reakciu spracovateľa. 

Matúš   L u p t á k ,  MA,   poradca riaditeľa magistrátu: 

Ďakujem. 

K Mestským lesom. 

Je to podklad, ktorý sme dostali teda od od Mestských 

lesov. Predpokladám, že tá rekonštrukcia amfiteátra bude 

pokračovať aj v ďalších rokoch. Ak si dobre pamätám. Preto 

keby. Tých deväťdesiattisíc nie je celková suma na, na 

rekonštrukciu.  
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Takže, ten pomer medzi pre, projektovou dokumentáciou 

a stavbou je no normálnejší, hej? Že nie je to päťdesiat 

a deväťdesiat.  

Čo sa týka chémie, tak je to, je to mimo mojej 

kompetencie, alebo teda expertízy, ale predpokladám, že 

určite sa nebude pokračovať s tým chemickým postrekom. 

A teda, čo sa týka tých prenesených kompetencií, tak 

my posielame všetko čo od štátu dostaneme na prenesené 

kompetencie a neviem či teda, do akej miery štát navyšoval 

tie, tieto, tento transfer pre základné školy, ale tak 

pevne verím, že adekvátne. Ale to už fakt neviem teda 

povedať, že ako. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Krajčír,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Odpovedal ste mi na tie jazdené autobusy, alebo 

respektíve, že tá rekonštrukcia tej Dúbravsko-Karloveskej 

radiály ešte nie je jasná kedy. 
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Nám predseda predstavenstva povedal, plus-mínus 

v júni. Ale my už sme počuli už v dvetisícsedemnástom sa 

začala rekonštrukcia za bývalého vedenia. 

Takže ja optimisticky neverím, že sa začne v júni. Ja 

chcem upozorniť a poprosiť na to, určite to budem riešiť aj 

na dozornej rade, že v žiadnom prípade nebudeme súhlasiť 

s nakupovaním starých autobusov, ale vyzývame, aby sme 

začali súťažiť. Neschválime rozpočet, aby sme začali 

súťažiť nové autobusy. 

Ďakujem. 

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. 

Ob. J. K tomu smerovala tá moja, tá moja otázka 

ohľadom toho keš flovu (cash flow) financovania tej 

Karloveskej radiály. Pretože ak niekde má mesto nejakú vatu 

v tom rozpočte, ktorá by sa dala použiť napríklad na nákup 

nových autobusov, tak je to práve v tom keš flove (cash 

flow) tej Karloveskej radiály.  
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Preto ja určite sa budem uchádzať o to, aby sme 

takúto informáciu dostali na finančnú komisiu. Naozaj si to 

vecne prešli aj v súvislosti s tými novými informáciami, 

ktoré sa týkajú Karloveskej radiály.  

A ja samozrejme podporujem to, čo  hovorí pán Krajčír 

ako predseda dozornej rady, že kupujme nové autobusy, ale 

samozrejme, na druhej strane si treba povedať, že  ak by sa 

Karloveská radiála teda pohla, tak iné ako kúpiť, myslím že 

v tom návrhu boli, že jedenásťročné autobusy s s dopravných 

podnikov zo zahraničia, teda zo Západnej Európy. Iná 

alternatíva nebude, aj keď vnímam to ako krajnú možnosť. 

Ďakujem pekne. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja iba poprosím, aj keď už teraz vec mimo rozpočtu, 

poprosím pani Kratochvílovú, aby  pov podala informáciu, 

ako vyzerá časové súvislosť s eee s Karloveskou radiálou. 

Zopár slov, keď môžem poprosiť. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Áno, ja teda pár vetami. 

Asi tie informácie niektorí máte. Úrad pre verejné 

obstarávanie pozastavil vyhodnotenie výsledkov ob 

obstarávania, teda dodávateľa tej Karloveskej radiály. 

To, že či sa posúva ten termín, alebo nie, budeme 

vedieť na budúci týždeň, kedy musí znova zasadnúť od 

komisia a otvoriť obálky. 

Takže, nechceme rozhodovať, alebo teda, hovoriť o tom 

dopredu, ale skutočne, budúci týždeň dostanete informáciu, 

že či a koľko sa tento termín posúva. 

Takže, ďakujeme za zhovievavosť. Bohužiaľ, stalo sa 

to, čo som povedala, súťaž podľa Úradu pre verejné 

obstarávanie nebola vyhodnotená korektne. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Tým pádom ukončujem diskusiu. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 
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Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Mali sme tu dva návrhy. 

Prvý bol, teda jeden bol zobratý autoremedúrou, takže 

ten už čítať nebudem. Ale bol tu  pozmeňovák, ktorý dala 

námestníčka primátora pani Kratochvílová. Bol vám 

rozposlaný všetkým, takže nebudem, samozrejme, čítať tú 

tabuľkovú časť, ale, ale prečítam tú textovú časť, tá je 

kratšia.  

Lebo budeme najprv hlasovať o tomto pozmeňujúcom 

a doplňujúcom návrhu. 

Čiže, ten návrh je, aby sme zmenili a doplnili 

rozpočet tak, ako je uvedené v prílohe číslo jedna vo forme 

tej priloženej rozpočtovej tabuľky k návrhu rozpočtu na rok 

2019 a to tak do textovej ako aj tabuľkovej časti 

zverejneného návrhu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy 2019 2021. A zároveň sa vlastne tie 

hodnoty, ktoré sú uvedené v tej, v tom pozmeňujúcom 

a doplňujúcom návrhu zapracujú aj tie čísla do do návrhu  

samotného uznesenia. 
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Takže budem, môžme dať, pán primátor hlasovať o tomto  

pozmeňujúcom, doplňujúcom návrhu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Za štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 1A-Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2019-2021 – návrh nám. Kratochvílovej 

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

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO 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  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

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

Teraz môžte dať hlasovať o návrhu uznesenia ako 

o celku vrátane toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol už 

schválený. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

Rozpočet bol prijatý. Veľmi si cením vašu dôveru.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Za štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Ja by som sa chcel v tomto bode ešte  poďakovať 

pánovi Kasandrovi, ktorý odchádza od apríla na otcovskú 

dovolenku, za práce aj na tomto rozpočte.  

Ďakujem veľmi pekne. 
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A chcem sa poďakovať Matúšovi Luptákovi, ktorý je od 

pondelka  nový poverený šéf sekcie financií na námestie.  

Takže, ďakujem ho a vítam ho v kolektíve ešte raz. 

 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 1A-Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2019-2021 – hlasovanie o celku 

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

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 

2021 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 
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1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 v 

príjmovej a výdavkovej časti v sume 489 789 693,00 Eur 

vrátane finančných operácií, 

2. príjmy bežného rozpočtu v sume 318 037 810,00 Eur, 

výdavky bežného rozpočtu v sume 307 776 065,00 Eur a 

prebytok bežného rozpočtu v sume 10 261 745,00 Eur, 

3. príjmy kapitálového rozpočtu v sume 48 929 802,00 Eur, 

výdavky kapitálového rozpočtu v sume 101 268 795,00 

Eur a schodok kapitálového rozpočtu v sume 52 338 

993,00 Eur, 

4. príjmové finančné operácie v sume 122 822 081,00 Eur, 

výdavkové finančné operácie v sume 80 744 833,00 Eur a 

prebytok finančných operácií v sume 42 077 248,00 Eur, 

5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2019, 

6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a 

príspevkových organizácií hlavného mesta SR 

Bratislavy, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a 

poskytované transfery na rok 2019, 

7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2019. 
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B. berie na vedomie 

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 

2020 – 2021. 

 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy informáciu o realizovaných zmenách 

rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto 

uznesenia v časti D, 

2. oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám 

hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy schválené záväzné 

ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019. 

T: 10. 04. 2019 

 
D. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, 

úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2019 

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných 

prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z 
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Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, od 

iných subjektov verejnej správy, 

2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na 

konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 10 

000,00 Eur v každom jednotlivom prípade, 

3. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy, 

4. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi 

programami do výšky 5 % a medzi podprogramami, 

prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci 

jedného programu do výšky 10 % pri zabezpečení 

vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu (pričom 

pri dodržaní % limitu sa vychádza zo schválenej sumy 

celého programu, z ktorého, resp. v rámci ktorého sa 

vykonáva príslušný presun), 

5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v 

rozsahu všetkých položiek na rok 2019 v programe 5 

Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna 

pomoc a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších 

príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre 

seniorov. 

koniec poznámky) 
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BOD 1B PERCENTUÁLNE PODIELY MESTSKÝCH ČASTÍ 
A NÁVRH NA URČENIE PRÍSPEVKU MALÝM 
MESTSKÝM ČASTIAM PODĽA ČI. 91 
ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skúsime pred prestávkou ešte prejsť ten ďalší bod, 

ktorý je viazaný na rozpočet. 

Nech sa páči, poďme naňho. 

Bod číslo dvadsaťštyri, alebo respektíve jedna Bé 

(B), myslím, teraz už sme. Eee Percentuálne podiely 

mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským 

častiam podľa článku 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

Eee, nech sa páči, za spracovateľa Matúš Lupták. 

Matúš   L u p t á k ,  MA,   poradca riaditeľa magistrátu: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Kasander, tým pádom. 

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

Štandardný materiál ako každý rok, vlastne vychádza 

z platného uznesenia štatútu hlavného mesta článok 91, kde 

vlastne sa stanovujú percentuálne podiely mestských častí 

pre rok 2019 vychádzajúce z dane z fyzických osôb a z dane 

z nehnuteľností.  

Eee, zároveň v tomto materiáli je aj spomínaná, alebo 

minulo, v minulo, v minulom roku zavedená solidarita, kde 

milión deväťstopäťdesiattisíc eur si hlavné mesto zo 

svojich financií bude priamo dávať tým najväčším štyrom 

mestským častiam. 

Oproti materiálu, ktorý bol prerokovaný však mestskou 

radou 14. 3., chceme upozorniť na to, že prišlo k za, 

k zverifikácii údajov vecne príslušnou sekciou, respektíve 

oddelením školstva týkajéce, týkajúce sa prepočítaného 

počtu žiakov, takže vlastne, tam boli upravené vlastne 

tieto počty na základe nových, nových údajov, ktoré sme 

dostali k dispozícii a prišli tam k nejakým mi mini eee p 

percentuálnym podielom. 

Takže, toľko asi v skratke.  
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Takže, ďakujem zatiaľ. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu a bodu programu. 

Nech sa páči, pán starosta Hrčka, máte slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len krátko. 

Na jednej strane som teda veľmi rád, že sa tie údaje 

verifikujú a tým sa nebude môcť opakovať situácia z roku 

2014, kedy neja, jedna mestská časť a teda v minulosti to 

možno boli aj iné mestské časti, boli  eee výpočtovou 

chybou ukrátené o časť daní, lebo v minulosti sa tie počty 

proste neverifikovali. A keď sa náhodou stala chyba, tak to 

znamenalo pre niektoré mestské časti výpadok v tisícoch, 

desaťtisícoch eur, čo teda naozaj nie sú malé peniaze. 
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Na druhej strane, by som chcel ešte upozorniť na 

jednu drobnosť. 

Napriek tomu, že sa teda rozdelilo a sú dva 

percentuálne podiely, nie tak, ako pred rokom 2018, kedy 

bol jeden spoločný percentuálny podiel, tak ešte stále tam 

máme to, že  napočítavame počty, ktoré nesedia s realitou.  

Ono keď dostaneme päť percent z päťpercentného 

balíka, peniaze na obyvateľov, ktorí majú viac ako 

šesťdesiatdva rokov, tak táto suma netvorí v ná, v tých 

peniazoch, ktoré delíme medzi mestskými časťami päť 

percent, my sa tvárime, že áno.  

Rovnako, keď sa zo štátneho balíka štyridsať percent 

delí podľa prepočítaných žiakov, tak tieto peniaze netvoria 

v našom rozpočte štyridsať percent, tak ako sa tu tvárime 

a rozdeľujeme to ďalej.  

Čiže, toto je jedna z vecí, ktorú by postupom času 

trebalo vyriešiť a naozaj zreálniť, lebo potom tam dochádza 

k deformáciám a nie mestské časti tak, ako sa zas, tak ako 

sa zasluhujú na tom, aké, aký príjem zo štátu príde do 

mesta, tak nie takým spôsobom sa tie peniaze ďa ďalej delia 

medzi mestské časti. 

Samozrejme, ono sa to deformuje v niekoho prospech 

a v niekoho neprospech. Paradoxne, bohužiaľ, sa to 

častokrát deformuje v neprospech tých chudobnejších. Čo 
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nepovažujem, že je úmysel, ale proste, takto to niekedy 

vychádza. 

A poslednú vec, ktorú by som chcel povedať, že teda 

vítam zatiaľ snahu, i keď len v ešte zatiaľ len 

v deklaratórnej rovine, ešte nie v, v reálnom, reálnej 

zmene, že to prerozdelenie eee daní medzi mestskými 

časťami, alebo medzi mesto a mestské časti, ako, vzhľadom 

k tomu, že tam do toho možno pôjde aj solidarita, je 

plánované urobiť sa spravodlivejšie. Eem, zatiaľ, hovorím, 

tie snahy vítam, vidím, že naozaj reálna snaha určite je.  

A ja len teda dúfam, že sa to naozaj v tomto roku 

sko, nejakým spôsobom dokončí a aj tá nejaká snaha 

dokompenzácie piatim mestským častiam, ktoré sú 

v súčasnosti pri delení daní znevýhodnené, že sa 

zrealizuje, pretože naozaj nie je správne, keď sa tu teda 

bavíme, že sme jedno mesto a chceme, aby sme sa všetci 

rozprávali o tom, že sme jedno mesto, tak by sme si tu mali 

mať jednotný meter a jednotný prídel daní na obyvateľov.  

Netvrdím, že úplne presne na jeden cent, ale naozaj 

by tie rozdiely nemali byť násobné, ako v súčasnosti sú.  

Pretože potom naozaj sa tu obyvatelia niektorých mestských 

častí a poslanci a zástupcovia niektorých mestských častí 

cítia ako druho, nebodaj treťotriedni obyvatelia.  
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A teda, dúfam, že naozaj v tejto veci sa veci pohnú 

a a staneme sa rovnoprávnymi a potom budem hrdým 

Bratislavčanom. Dovtedy budem hrdým Petržalčanom a bojovať 

za záujmy Petržalky. 

Ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Urobíme z teba Bratislavčana. Hrdého. 

Pani Kolková,  

nech sa páči. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja chcem využiť tento priestor len na poukázanie. 

V podstate sa pripájam. Tie problémy pomerne korektne 

pomenoval kolega pred chvíľou, ale, ale ozaj verím, že si 

nájde mesto čas, chuť, že bude vôbec pristúpiť 

k prehodnoteniu prerozdeľovania peňazí. Ten spôsob, ktorý 

dnes je, je absolútne, eee, neviem. 
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Kolega Hrčka povedal, že máme byť jednotní, hej? Ale 

žiaľ, Bratislava nie je jednotná. Nie ne nedá sa 

uniformovať. Nedá sa, nedá sa po, nedajú sa použiť čísla 

matematicky, matematická spravodlivosť na Petržalčana a na 

Devínčana, hej? Stále v tých kalkuláciách vychádzame, že 

ako, ako proste mesto dopláca na Devín. Hej? Lebo. 

 

Ale tam sú. To sú jednoducho, vychádza sa z, musíme 

vychádzať z podmienok, v ktorých sa pohybujeme. Z reality.  

V Petržalke za na nejaký údržba metra štvorcového 

vla, je v prospech ja neviem, koľkých obyvateľov. V Devíne 

ani len jedného možno. Proste, máme nejaké iné priestorové 

danosti, terénne možnosti, podmienky životné. Týka sa to 

zimnej údržby, letnej údržby, ja neviem čoho všetkého. Hej? 

Ten systém tak, ako je nastavovaný dnes, nezohľadňuje 

žiadne tieto, tieto odlišnosti.  

Možno mi poviete, že áno, veď ste sanovaní tou 

dotáciou na, alebo teda tou solidaritou. To je takisto, 

podľa mňa nespravodlivo nastavené. 

Čiže, chcela som povedať len to, že verím, že nájdeme 

priestor, ochotu a čas na prehodnotenie celého tohto 

systému prerozdeľovania.  
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Prečo?  

Možno príklad. 

My ako v nútenej správe sme povinní mať uzavretý 

rozpočet schválený do konca roka. Čiže, proste do konca 

decembra musíme mať schválený rozpočet. Tohtoročný sme 

stavali na, vychádzali sme z predchá, z čísiel 

predchádzajúcich rokov. Upravili sme mierne o infláciu. 

Výsledkom je, že sme nakalkulovali nejakých 

osemstoosemtisíc, alebo osemstoštyritisíc, hej.  

Táto, toto prerozdelenie má mi nám dáva 

šesťstošesťdesiatšesťtisíc eur. Neviem, kde zoberiem 

stoštyridsaťtisíc eur.  Je to každoročne opakujúca sa 

situácia, kedy túto sumu potrebujeme na opravu havarijných 

stavov vecí, ktoré sú nám zverené do správy. 

A prosím, verte tomu, že nevymýšľam. My nerobíme 

žiadne ohňostroje, žiadne pánske huncúctva. Robíme len to, 

čo musíme zo zákona, čo nám zákon káže, že musíme. A teraz 

vlastne na to, čo musím urobiť, mi chýba pri tomto spôsobe 

a teda týchto kalkuláciách stoštyridsaťtisíc pre rok 2019. 

Nie je to dobrý systém. Prosím, venujme sa tomu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka,  
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platí to, čo sme sa dohodli, že urobíme na to nejaký 

jasný názor aj s tvojou pomocou a budeme to chcieť nejak 

riešiť. Určite áno. 

Pán starosta Hrčka,  

nech sa páči. 

 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Myslím, že každý, kto sa v tejto téme pohybuje môže 

potvrdiť, že ja sa snažím porovnávať porovnateľné. Čiže, 

určite nebudem chcieť, aby daň na obyvateľa Petržalky bola 

jedna k jednej na obyvateľa Devína. Lebo je logické, že 

obec s tisíc obyvateľmi a obec so stotisíc obyvateľmi budú 

mať predsa len iné fixné náklady a niektoré iné veci.  

Na druhej strane, my v Petržalke nie že musíme urobiť 

havárie, my musíme tritisíc detí, takmer tritisíc detí v 

materských škôlkách sa o ne staráme, za čo peniaze 

prichádzajú a tie peniaze k nám neprídu.  

Čiže, my máme iný problém. My máme to, že my tie 

náklady reálne máme. Reálne na ne prichádzajú peniaze 

a nedostanú sa k nám. Čo je podľa mňa zásadnejší problém. 

Tobôž nehovorím o tom, že keby sme šesťsto detí, ktoré 
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potrebujeme umiestniť a sú neumiestnené, zapojili, tak máme 

ďalšiu stratu šesťstotisíc na bežnom rozpočte každý jeden 

rok. 

Čiže, určite verte tomu, že snaha je, aby sa 

porovnávalo porovnateľné.  

A hovorím, zatiaľ z rokovaní a zo stretnutí, ktoré 

sú, mám pocit, že to naozaj týmto smerom speje. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokiaľ nie sú  ďalšie príspevky, ukončujem túto 

diskusiu a dávam slovo návrhovej kom komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia, tak ako vám 

bol predložený, keďže nebol daný k tomu žiadny pozmeňujúci 

ani doplňujúci návrh.  
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Nebudem ho celý čítať, len teda skrátim to, že budeme 

schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy po prerokovaní  materiálu podľa 

článku 91 odsek 1 písmeno bé (b) štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

 

po A, berie na vedomie tie percentuálne podiely tak, 

ako sú uvedené v tabuľke, 

a po Bé (B), schvaľuje príspevok malým mestským 

častiam  pre rok 2019 vo výške podľa aktuálne platného 

štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 

v celkovej sumy pre mestské časti. 

Pán primátor,  

Môžte dať o tom návrhu 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. 
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Prítomných tridsaťosem. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Kolegovia,  

ďakujem. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 1B-Percentuálne podiely mestských častí a návrh na 
určenie príspevku malým mestským častiam podľa či. 91 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

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

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
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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  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie 

príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A berie na vedomie 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 150 

Mestská časť  Percentuálny Percentuálny 
 podiel pre daň z príjmu podiel pre daň 
 fyzických osôb z nehnuteľnosti 

Staré Mesto  9,3254  14,1314 

Pod. Biskupice  5,1722  3,2860 

Ružinov 17,3487 25,3614 

Vrakuňa  4,6236  1,6650 

Nové Mesto  9,0258 15,0581 

Rača  5,2425  5,9470 

Vajnory  1,3866  2,5204 

Devín  0,2661  0,5781 

Devínska Nová Ves  4,3156  9,3025 

Dúbravka  7,6782  3,0701 

Karlova Ves  7,3975  4,2558 

Lamač  1,6145  1,5596 

Záhorská Bystrica  1,1278  1,3080 

Čunovo  0,3175  0,2806 

Jarovce  0,6423  0,4768 

Petrz ̌alka 23,5865 10,5550 

Rusovce  0,9292  0,6442 

SPOLU 100,0000 100,0000 

 
B. schvaľuje 

príspevok malým mestským častiam hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2019 vo výške podľa aktuálne platného 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

z celkovej sumy pre mestské časti hlavného mesta SR 

Bratislavy. 
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koniec poznámky) 

 

 

BOD 4 NÁVRH NA POVERENIE RIADENÍM 
METROPOLITNÉHO INŠTITÚTU BRATISLAVY 
DO VYKONANIA VÝBEROVÉHO KONANIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte chcem jednu vec. Zvládneme ešte jeden bod pred 

pauzou? Ten bod číslo štyri by sme mohli urobiť. 

Ďakujem. 

Urobme bod číslo štyri. Nech nám to potom odsýpa.  

Eee, eee, bod číslo štyri, to znamená, že Návrh, eee, 

na poverenie riadením Metropolitného inštitútu Bratislavy 

do vykonania výberového konania. 

Prosím za spracovateľa Bruna Konečného. 

Nech sa páči. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, pán primátor. 
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Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,  

na rokovanie vám je predk, predložený eee materiál, 

ktorým, ám, alebo návrh materiálu, ktorým sa má zabezpečiť 

personálne riešenie výkonu úloh štatutára v novozriaďovanej 

príspevkovej organizácii hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy. V úvodných mesiacoch fungovania 

tohto, tejto organizácie.  

Návrh, tak ako je formulovaný, rešpektuje dve zásadné 

uznesenia, ktoré boli prijaté mestským zastupiteľstvom. 

Prvým je samotné zriadenie Metropolitného inštitútu ako 

príspevkovej organizácie, kde bol primátor mesta zaviazaný 

výber riaditeľa to tejto organizácie realizovať 

prostredníctvom transparentného výberového konania 

a zároveň druhé uznesenie, ktoré bolo taktiež prijaté 7. 

februára tohto roku, ktorým bol schválený harmonogram 

výberu štatutárov v organizáciách s majetkovou účasťou 

mesta a taktiež v rozpočtových a príspevkových 

organizáciách. 

Keďčot, keďže tieto dve uznesenia do do určitej miery 

kolidujú, bol predložený návrh, s ktorým sa stotožnila, 

teda technický návrh, s ktorým aj mestská rada a odporučila 

tento materiál zastupiteľstvu prerokovať. 

Ďakujem za slovo. Z mojej strany to je všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Však nepovedal to meno? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Však ty si nepovedal meno. 

(poznámka: zasmiatie) 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Em. V rámci návrhu je, je formulované aj meno. 

Teda mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

poveruje eee pani magisterku Zuzanu Stanovú vedením 

príspevkovej organizácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Áno.  
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Jana Poláčiková,  

nech sa páči. 

 

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

Tak ja by som bola veľmi rada, aby som, aby sme pani 

Zuzanu magis, Zuzanu Stanovú u poverili uvedením teda a 

a pove, vedením Metropolitného inštitútu Bratislava. 

A si myslím, že urobí, postaví veľmi dobré základy 

tejto organizácie a veľmi sa teším, že po jeho vybudovaní 

sa vráti naspäť na magistrát a bude tak super riadiť tie 

činnosti, ktoré zabezpečuje teraz. 

Takže, ja by som veľmi chcela po podporiť, aby sme 

zvolili pani Zuzanu Stanovú, aby bola poverená riadením 

mag, Metropolitného inštitútu Bratislava. Je to skvelý 

výber. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Vetrák. 

Máš slovo. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja sa chcem najmä poďakovať za to, že keď sme sa tu 

minule rozprávali, že k pri vymenovačkách budú prikladané 

životopisy, že pán primátor aj nové vedenie nám to promptne 

zabezpečili, že naozaj platí to, na čom sme sa vlastne 

dohodli minule, pretože je to aj taká pomôcka pre mňa.  

Ja tú pani som predtým nepoznal, ale ako som videl 

životopis, aj keď sa ma budú ľudia pýtať, že koho som to 

schválil na vymenovanie za nejakého štatutára, alebo aj 

síce dočasne povereného, tak viem presne povedať, že za 

koho som hlasoval aj vďaka tomuto životopisu. 

Takže, oceňujem naozaj že takýto prístup tuná 

funguje. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Lenč,  

máte slovo. 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Dobre, že pán Vetrák predo mňou vystúpil, lebo som 

chcel poukazovať na životopis, ktorý som tam v tom prvotnom 

návrhu teda nevidel. Keď ste to tam doplnili, tak fajn. 

Dobre by bolo, keby ste si to tak nejako zachovali, že pri 

týchto personálnych záležitostiach sa  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite áno. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

niečo o tom človeku povedať. 

Možno by nebolo zlé, keby ste nám ukázali pani 

Stanovú. Ja by som bol celkom zvedavý na ňu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Pani Stanová,  

nech sa páči. 

Pani Stanová je už dlhšiu dobu zamestnaná 

na magistráte a potom sa tam aj vráti. 
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Ďakujem pekne. 

Chce ešte niekto? 

Pani Debnárová. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

P p prepáčte. Neviem, či ste dokončili príspevok. 

Áno?  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani Debnárová. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som len chcela povedať, že Zuzanu Stanovú poznám 

osobne už dvanásť rokov a hlavne teda v rámci verejného 

sektora som s ňou tiež spolupracovala na nejakých 

projektoch. Takže, myslím si, že určite je známa aj už či 

štartovaním Cvernovky, alebo Dobrého trhu.  
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Takže myslím si, že je veľmi dobrou voľbou práve pre 

tento inštitút.  

Takže, keď môžete, tak bolo by super, keby ste ju 

podporili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že 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 po prerokovaní materiálu 

poveruje magistru Zuzanu Stanovú vedením príspevkovej 

organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy, Primaciálne 

námestie číslo 1, 814 99 Bratislava, dňom 1. 4. 2019 do dňa 

vymenovania riaditeľa tejto organizácie na základe 

výberového konania. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

O jednej. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo pritan, eee, prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Pani Stanová, dúfam, že MIB uvediete do života tak, 

ako najlepšie sa dá, aby aj poslanci boli spokojní s tým, 

že nám dali dôveru a nesklamali sme ich.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 4-Návrh na poverenie riadením Metropolitného inštitútu 
Bratislavy do vykonania výberového konania 

 Prítomní: 37 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. 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  ÁNO 
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V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman  

 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na poverenie riadením Metropolitného inštitútu 

Bratislavy do vykonania výberového konania 

 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

poveruje 

Mgr. Zuzanu Stanovú vedením príspevkovej organizácie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Metropolitný inštitút 

Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, 

dňom 01. 04. 2019 do dňa vymenovania riaditeľa tejto 

organizácie na základe výberového konania. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A vyhlasujem teraz pätnásťminútovú prestávku. Pätnásť 

minút.  

Obedová bude o jednej potom a pokračujeme ďalej. 

A teraz je pätnásťminútová prestávka, dobre?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Do konkrétne, dop do pol dvanástej.  

Ďakujem pekne. 

 

(Prestávka od 11.15 do 11.42) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 
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Pekne. Poďme, poďme pokračovať v našom mestskom 

zastupiteľstve. 

Poprosím všetkých aj v predsálí, nech vojdú dnu, aby 

sme mohli pokračovať. 

Myslím si, že sme uznášaniaschopní.  

Sme uznášaniaschopní? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: organizačné oddelenie dáva informáciu 

o uznášaniaschopnosti mestského zastupiteľstva) 

Nie sme. 

Takže poprosím všetkých poslancov, poslankyne 

a poslancov, aby prišli, aby sme mohli pokračovať 

v zasadnutí mestského zastupiteľstv. 

O jednej bude obed, takže to zvládneme nejak. 

Chýba nám zopár statočných.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Poslanci v bufete,  

poďte. Ja viem, že ma počujete. 
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(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nedostnete obed. Či čo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A odmenu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Idem ich nahnať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, poďme ďalej, myslím že sme uznášaniaschopní, 

keď si všetci sadnú. Všetci poslanci v sále keď si sadnú, 

by to.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo im mám?  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. Že vám neopravíme cesty, keď neprídete.  

 

 

BOD 5 ŠTATÚT PREDSTAVENSTIEV OBCHODNÝCH 
SPOLOČNOSTÍ DOPRAVNÝ PODNIK 
BRATISLAVA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ, 
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU A.S. 

(poznámka: 11.44 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Á, nech sa páči. Bod číslo päť. Štatút 

predstavenstiev obchodných spoločností Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu 

a es (a.s.). 

Nech sa páči za spracovateľa návrhu eee naše právne 

oddelenie. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Za účelom splnenia uznesenia mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy číslo 

40/2019 zo dňa 7. 2. hlavné mesto Slovenskej republiky  

Bratislava predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie 

návrhy štatúty predstavenstiev obchodných spoločností 

hlavného mesta Dop, a to Dopravného podniku Bratislava 

a Odvoz a li likvidácia odpadu, akciová spoločnosť. 

Zároveň by som chcela upozorniť, že návrh znenia 

štatútu obchodnej spoločnosti Bratislavská a vodárenská 

spoločnosť nie je mestskému zastupiteľstvu predkladaná 

z dôvodu, že v danej spoločnosti nebolo uskutočnené vlané 

zhomazde hr zhromaždenie spoločnosti a neboli prijaté 

stanovy spoločnosti. 

Zároveň by sme sa, prosím, chceli ospravedlniť za 

malý preklep v označovaní článkov, ktoré vlastne hneď po 

prijatí materiálu opravíme číslovaním, to znamená, od 

jednotky po trojku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Ak nie sú žiadne vstupy do diskusie, dávam slovo 

návrhovej komisii. 

Nech sa páči. 

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 schvaľuje 

predložené štatúty predstavenstiev obchodných spoločností 

Dopravný podnik Bratislava a es (a. s.), so sídlom 

Olejkárka číslo 1, 814 52 Bratislava, IČO 00492736, a Odvoz 

a likvidácia odpadu a es (a. s.), so sídlom, eee, Ivanská 

cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 
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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 dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 5-Štatút predstavenstiev obchodných spoločností 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a 

likvidácia odpadu a.s. 

 Prítomní: 29 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka   

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  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 nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Štatút predstavenstiev obchodných spoločností Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia 

odpadu a.s. 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

predložené Štatúty predstavenstiev obchodných spoločností 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 

Olejkárska č. 1, 814 52 Bratislava, IČO 00492736, a Odvoz a 

likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 

Bratislava, IČO 00681300. 

koniec poznámky) 
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BOD 7 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY O 
POSKYTOVANÍ STAROSTLIVOSTI A O 
ÚHRADE ZA POSKYTOVANÚ STAROSTLIVOSŤ 
V CENTRE PRE DETI A RODINY REPULS 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej, poďme na bod číslo šesť, či sedem.  

Prečo šestka chýba v programe? 

(poznámka: počuť hovor mimo mikrofón, nie je 

zrozumiteľný) 

Aha, pardon. Šestku sme stiahli, preto chýba 

v programe.  

Ďakujem. 

Návrh VZN MH SR BA o poskytovaní starostlivosti 

a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Centre pre deti 

a rodiny REPULS. 

Nech sa páči, za spracovateľa naša kolegyňa zo 

sociálneho oddelenia.  
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PhDr. Miriam   J a r i š k o v á ,  vedúca Centra pre deti 

a rodiny REPULS: 

Dobrý deň prajem. 

Ďakujem, pán primátor, za slovo. 

Dovolím si predložiť materiál Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia o poskytovaní starostlivosti 

a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Centre pre deti 

a rodiny REPULS. 

K spracovaniu materiálu sme pristúpili na základe 

legislatívnej zmeny zákona číslo 305 z roku 2005 

o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. 

Oproti predchádzajúcej právnej úprave sú v návrhu 

uvedené tieto zmeny, ktoré teda na v materiáli si môžte 

prečítať. V celom rozsahu sa mení teda vlastne názov 

zariadenia a to z Krízového centra na Centrum pre deti 

a rodiny REPULS. Mení sa forma prijatia dieťaťa, účel 

pobytu dieťaťa a dospelej osoby v zariadení.  

Základom toho celého účelu je, že predpokladom na to, 

aby bolo dieťa a takisto aj dospelá osoba prijatá do nášho 

zariadenia je, že účelom môže byť len nácvik sociálnych, 

komunikačných alebo teda iných zručností, ktoré rodič 

dieťaťa potrebuje vlastne pre výkon svojich rodičovských 

povinností.  
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Potom je tam úprava a zachovanie vzťahov medzi 

dieťaťom a rodičom a takisto aj uľahčenie vykonávania 

opatrení pobytovou formou.  

Menia sa takisto úhrady za poskytovanú starostlivosť. 

A takou veľmi dôležitou zmenou je v rámci výkonu 

odborných opatrení, že s účinnosťou od 1. 1. centrum bude 

realizovať špecializovaný program, ktorý je zameraný 

overenie miery ohrozenia dieťaťa týraním, sexuálnym 

zneužívaním alebo zanedbávaním.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne, pani riaditeľke Jamriškovej. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu návrhu. 

Ďakujem. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia tak, ako nám bol 

predložený.  
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Čiže, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

v bode A zrušuje doterajšie vézetenko (VZN) číslo 

4/2017  

a v béčku (B) potom schvaľujeme Všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní 

a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Centre pre deti 

a rodiny REPULS s účinnosťou od 1. 5. 2019. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Keď dupnú, tak áno. (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsať. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

nula členov mestského zastupiteľstva. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 7-Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za 

poskytovanú starostlivosť v Centre pre deti a rodiny REPULS 

 Prítomní: 30 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka   

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  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 nám. 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  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade 

za poskytovanú starostlivosť v Centre pre deti a rodiny 

REPULS 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. zrušuje 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 4/2017 o poskytovaní starostlivosti 

a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Krízovom centre 

REPULS. 

B. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o poskytovaní a o úhrade za 
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poskytovanú starostlivosť v Centre pre deti a rodiny REPULS 

s účinnosťou od 01. 05. 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 8 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O POSKYTOVANÍ 
STAROSTLIVOSTI A O ÚHRADE ZA 
POSKYTOVANÚ STAROSTLIVOSŤ V CENTRE 
PRE DETI A RODINY RETEST 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo osem. Eee. Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade 

za poskytovanú starostlivosť v centre pre deti a rodiny 

RETEST. 

Nech sa páči za za spracovateľa, neviem kto vystúpi. 

Pardon.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, áno.  
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Pani Tesarčíková.  

Áno. Nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Kamil   B a r t o ň ,  riaditeľ mestskej rozpočtovej 

organizácie RETEST: 

Dobrý deň. 

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, páni 

poslanci,  

návrh zmeny tohto všeobecného záväzného nariadenia 

vychádza z toho, že nebola upravovaná cena vstupných 

nákladov, teda poplatkov, pre klientov v Centre pre deti 

a rodinu RETEST od roku 2012. 

Navrhujeme vlastne zvýšiť poplatok za stravu o euro 

desať a poprosím vás teda o vyjadrenie súhlasu s touto 

úpravou vzhľadom na to, že aj tie náklady, ktoré sú spojené 

so stravovaním v našom zariadení sa od roku 2008 zvýšili. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po hlavného mesta SR 

Bratislavy po prerokovaní materiálu schvaľuje všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy 

o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú 

starostlivosť v Centre pre deti a rodiny RETEST 

s účinnosťou od 1. júla 2019. 

Len upozorním, že je to tri pätiny prítomných, ktoré 

potrebujeme na schválenie, tak ako u toho predošlého 

materiálu. Tam som to nespomenul. Tuná to pre istotu 

spomeniem. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Okej. Sme (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťtri. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 8-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní 

starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v 
centre pre deti a rodiny RETEST 

 Prítomní: 33 Áno 0 Nie: 33 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka   

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  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  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní 

starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v 

mestskej rozpočtovej organizácii RETEST 

 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o 

úhrade za poskytovanú starostlivosť v mestskej rozpočtovej 

organizácii RETEST s účinnosťou od 01. 07. 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 9 NÁVRH DODATKU Č. 1 ZRIAĎOVACEJ 
LISTINY ORGANIZÁCIE RETEST 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej na bod číslo deväť, Návrh dodatku číslo 1 

Zriaďovacej listiny organizácie RETEST. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Kamil   B a r t o ň ,  riaditeľ mestskej rozpočtovej 

organizácie RETEST: 

Dobrý. 

Zároveň teda chceme poprosiť v rámci teda zmeny 

v zriaďovacej listine o doplnenie v súvislosti so súladením 

s so zmenou zákona o sociálno-právnej ochrane a sociálnej 
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kuratele, keďže tak podobne ako v predchádzajúcom zariadení 

sa náš názov bude meniť z resocializačného zariadenia na 

Centrum pre deti a rodiny z resocializačným programom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Dávam slovo návrhovej komisii, nech sa páči. 

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 SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu schvaľuje dodatok číslo 1 

Zriaďovacej listiny organizácie RETEST s účinnosťou 

od 1. júna 2019. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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. 

Prítomných je tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 9-Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie 
RETEST 

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

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka   

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  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 nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny mestskej rozpočtovej 

organizácie RETEST 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny mestskej rozpočtovej 

organizácie RETEST s účinnosťou od 01. 06. 2019. 

koniec poznámky) 
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BOD 10 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 
ZVEREJNENIA ZÁMERU NA PRENÁJOM 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V BUDOVE FIT 
STARZ TEHELNÉ POLE, ODBOJÁROV 7 V 
BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, 
ZA ÚČELOM POSKYTOVANIA MASÁŽNYCH 
SLUŽIEB 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo desať. Návrh na schválenie 

podmienok zverejnenia zámeru na prenájom nebytových 

priestorov v budove FIT STARZ Tehelné pole, Odborárov 

Odbojárov 7, za účelom poskytnutia masážnych služieb. 

Dobre.  

Takže za spracovateľa námestník primátora pán Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Pán Vojtko má nejaké pracovné povinnosti, tak som mu 

povedal, že ho zastúpim. 

Čiže, jedná sa o rozšírenie súčasné súčasnej 

posilovne, kde  priestor v zásade nemôže využívať nikto iný 
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a jedná sa o masážne služby, hej? Teda nie dočasné ale 

stále nejaké prevádzkovanie masérskych služieb, nie 

masážnych.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Nech sa páči, pani poslankyňa Pätoprstá, máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ako povedal pán Káčer, ale nedopovedal. Ja by som 

poprosila, keby si autoremedúrou zobral, že tam bude 

masérsky služieb, nie masážnych, aby sa nám náhodou nejaký 

iný druh masáže neprihlásil a muselo by sa opakovať verejné 

obstarávanie.  

Čiže, autoremedúrou masérske služby.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, nech sa páči, pán Košťál. 
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Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Áno, súhlasím a osvojujem si. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, ak nie sú ďalšie príspevky, dávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže, budeme schvaľovať návrh uznesenia už s tou 

autoremedúrou, ktorú, ktorá pred chvíľou bola vykonaná.  

Nebudem čítať celý, celý ten návrh uznesenia, ale 

schvaľujeme zverejnenie zámeru na prenájom nebytových 

priestorov v katastrálnom území Nové Mesto na dobu 

neurčitú.  

Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 

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. 
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Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 10-Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na 
prenájom nebytových priestorov v budove FIT STARZ Tehelné 
pole, Odbojárov 7 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, za účelom 

poskytovania masážnych služieb 

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

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka   

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  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 nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na 

prenájom nebytových priestorov v budove FIT STARZ Tehelné 

pole, Odbojárov 7 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, za účelom 

poskytovania masérskych služieb 

 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v 

budove FIT STARZ Tehelné pole, Odbojárov 7 v Bratislave, k. 

ú. Nové Mesto, parc. č. 11279/8, podľa § 9 a ods. 1 písm. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 191 

c) a ods. 5 v spojení s § 9 a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou 

priameho nájmu, na dobu neurčitú, za účelom poskytovania 

masérskych služieb, s podmienkami podľa vyhláseného 

ponukového konania, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu 

tohto uznesenia. 

PRÍLOHA K UZNESENIU 

Podmienky zverejnenia zámeru – ponukové konanie 

Správa telovýchovných a rekreacných zariadení hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy (dalej tiež ako 

„vyhlasovatel“) podla § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 v 

spojení s § 9a ods. 9 zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov zverejnuje svoj zámer 

prenajat formou priameho nájmu nebytové priestory v budove 

FIT STARZ Tehelné pole, Odbojárov 7 v Bratislave, k. ú. 

Nové Mesto, parc. c. 11279/8 za nasledovných podmienok: 

1. Vyhlasovatel/Prenajímatel: 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta SR Bratislava 

Junácka ul. c. 4, 831 04 Bratislava 

zastúpená: Ing. Petrom Vojtkom, riaditelom 

IČO 00179663 

2. Predmet ponukového konania: 

Prenájom nebytových priestorov vo výmere 7,58 m2 na druhom 

nadzemnom podlaží budovy FIT STARZ Tehelné pole, 
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Odbojárov 7 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č.. 

11279/8, LV č.. 1516. 

3. Kontaktná osoba vyhlasovatela: 

Meno: Ing. Jana Bublincová, STARZ, Junácka 4, 831 04 

Bratislava, telefón: 02/44373200 e-mail: 

bublincova@starz.sk; 

4. Doba nájmu: 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú v zmysle 

zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov. 

5. Účel nájmu: 

Poskytovanie masérskych služieb. 

6. Výška nájomného: 

Minimálna výška ročného nájomného za nebytový priestor je 

130,00 Eur/m2/rok bez dane z pridanej hodnoty. K cene nájmu 

sa bude účtovat daň z pridanej hodnoty v zmysle platných 

právnych predpisov. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na 

spotrebu energií. K nájomnému budeme účtovať paušálnu 

úhradu za služby spojené s nájmom. 

7. Podmienky úcasti: 

Ponukového konania sa môžu zúčastniť fyzické  

osoby – podnikatelia a právnické osoby. Každý účastník 

súťaže predloží pri podaní návrhu vyhlasovateľovi: 
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7.1. Cenovú ponuku obsahujúcu cenu v Eur za m²/rok 

7.2. Doklad o oprávnení podnikať nie starší ako 1 mesiac 

– originál alebo overenú kópiu 

7.3. Identifikáciu záujemcu - u právnickej osoby: 

obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia, 

osoba oprávnená konať, telefónne číslo a e-mail. 

Identifikácia záujemcu –u fyzickej osoby – 

podnikateľa: Meno priezvisko, dátum narodenia, 

adresa miesta podnikania, číslo živnostenského 

oprávnenia, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mail 

7.4. Čestné vyhlásenie záujemcu  

 u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a 

ods. 6 zákona c. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca 

ženatý/vydatá, tak cestné prehlásenie sa vyžaduje 

aj od manželky/manžela,  

 - u právnickej osoby, že jej zakladateľom, 

vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom 

alebo členom štatutárneho orgánu, členom 

riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je 

osoba uvedená v § 9 a ods. 6 zákona SNR c. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

7.5. Čestné prehlásenie (v prípade právnickej osoby 

štatutárneho zástupcu) o tom, že záujemca nemá 

záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislava, voči 

STARZ a voči príslušnému daňovému úradu. 
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8. Obsah ponuky: 

8.1. Ponuka výšky nájomného v Eur/m2/rok 

8.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 

podľa bodu 7. 

9. Termín obhliadky: 

Záujemcovia si môžu dohodnúť termín obhliadky predmetu 

nájmu s vedúcim FIT STARZ Tehelné pole p. Školekom, tel.: 

0911/611555. 

10.  Spôsob a lehota predkladania ponúk: 

Záujemcovia o nájom môžu svoje ponuky v slovenskom jazyku 

doručiť osobne, alebo prostredníctvom pošty (rozhodujúci je 

deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi) v lehote 

od 05. 04. 2019 najneskôr do 18. 04. 2019, do 12:00 hod. 

na adresu: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

Junácka ul. č. 4, 831 04 Bratislava, v zalepenej obálke 

s označením: 

„Ponukové konanie – Prenájom nebytových priestorov v budove 

FIT STARZ Tehelné pole – masérske služby - NEOTVÁRAT“ 

Náklady na predkladanie ponúk znáša záujemca. 

11. Kritériá hodnotenia ponúk: 

11.1. Najvyššie ponúkané nájomné v Eur/m2/rok 

11.2. V prípade, že budú doručené dve a viac rovnakých 

ponúk s najvyššou cenou, víťaz bude určený 

elektronickou aukciou. 
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12. Vyhlásenie výsledkov ponukového konania, lehota 

na uzatvorenie zmluvy: 

12.1. Obálky s ponukami sa budú otvárať a vyhodnocovať 

do 10 dní po skončení ponukového konania. 

Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. 

12.2. O výsledku ponukového konania (ponuka sa 

prijíma/ponuka sa odmieta), ako aj o jeho prípadnom 

zrušení budú záujemcovia písomne upovedomení. 

Navrhovateľ, ktorý podal víťaznú ponuku bude 

upovedomený písomne najneskôr v lehote 15 dní 

od zverejnenia výsledkov ponukového konania. Zmluva 

o nájme bude uzatvorená do 60 dní od zverejnenia 

výsledkov ponukového konania. 

12.3. Výsledky ponukového konania budú uverejnené na 

úradnej tabuli STARZu a na internetovej stránke 

www.starz.sk najneskôr do 26. 04. 2019. 

13. Vyhlasovatel si vyhradzuje právo: 

13.1. Kedykoľvek zrušiť ponukové konanie. O zrušení budú 

záujemcovia, ktorí podali ponuky, písomne 

upovedomení. 

13.2. Predĺžiť lehotu na oznámenie výberu víťaznej 

ponuky. 

13.3. Odmietnuť všetky predložené ponuky. 

13.4. V prípade zistenia neúplnosti ponuky z hľadiska 

požiadaviek vyhlasovateľa v uvedených podmienkach, 

vyradiť ponuku z ponukového konania. 
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13.5. Opakovanie ponukového konania v náhradnom termíne v 

prípade nepredloženia ponúk. 

Zrušenie ponukového konania, nové vyhlásenie ponukového 

konania, alebo predlženie lehoty na oznámenie výberu 

víťaznej ponuky bude uverejnené na úradnej tabuli STARZ a 

na internetovej stránke www.starz.sk 

V Bratislave, dňa 

Ing. Peter Vojtko 

riaditeľ STARZ 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 11 NÁVRH NA PREDAJ HNUTEĽNEJ VECI – 
OHRADENIA HRACEJ PLOCHY ZIMNÉHO 
ŠTADIÓNA ONDREJA NEPELU, ODBOJÁROV 
9, BRATISLAVA – HOKEJOVÉHO MANTINELU 
EURO EXTRA, Z DÔVODU JEHO VÝMENY 
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 jedenásť. Návrh na predaj hnuteľnej veci 

ohradenia hracej plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 197 

hokejového mantinelu EURO EXTRA, z dôvodu jeho výmeny 

formou ovees (OVS) a schválenie podmienok o obchodno 

verejnej súťaže. 

Dám slovo za predkladateľa, alebo spracovateľa, 

pardon, pán Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ako viete, menili sme na Slovane, alebo teda na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu mantinely za nové, ktoré 

vyhovujú normám pre konanie Majstrovstiev sveta, teda 

zostali nám nepoužité. Tieto sa pokúsime formou verejnej 

obchodnej súťaže predať.  

To je všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Nech sa páči, pani poslankyňa Poláčiková. 
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PhDr. Jana   P o l á č i k o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Eee, ja by som chcela podať pozmeňovací návrh spolu 

s s Rastislavom Tešovičom k bodu číslo jedenásť menšiu 

zmenu.  

Mám, môžem ho prečítať? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje podľa paragrafu 10 odsek 1 písmeno a všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislave a podľa paragrafu 281 a nasledujúceho zákona 

číslo 513 1991 Zbierky Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 

hnuteľnej veci ohradenia hracej plochy Zimného štadióna 

Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava, hokejového 

mantinelu EURO EXTRA z dôvodu jeho prebytočnosti formou 

obchodnej verejnej súťaže s podmienkami podľa prílohy.  

Vlastníkom predávanej hnuteľnej veci je STARZ 

Bratislava, Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO 00179663. 
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Stala sa nám taká vec, že sme predávali predmet tejto 

obchodnej verejnej súťaže a má ísť len o vyhlásenie 

verejnej obchodnej súťaže podmienok. 

Takže, robíme nápravu toho všeobecne záväzného 

nariadenia.  

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: 

Ja už vlastne nemusím hovoriť, lebo som nevedel, že 

či to kolegynka povie, ale ona to vysvetlila, v čom to 

spočíva.  

Takže, ja som sa len pre istotu prihlásil, aby som. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme to nejak zobrať? Osvojiť si to? Alebo? 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 
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Budeme o tom hlasovať.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasovať  v tomto znení. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Lebo je to riadny pozmeňovák. Máme to aj v písomnej 

podobe už dané. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Výborne. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja, ja to budem čítať ešte raz asi pre istotu, nie je 

to také dlhé, aby vedeli kolegovia,  

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: 

o čom budeme hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči.  

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Vlastne, to už bola vlastne tá diskusia. Nie?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Môžme hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme, dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Tak, kolegovia, kolegyne,  
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ja to ešte raz pre istotu prečítam. Neni to až také 

dlhé, len je to, je to zmena toho uznesenia, ako sme ho 

mali rozposlané, tak pre istotu. 

Čiže, mestské. 

Najprv budeme hlasovať o pozmeňováku v tomto znení. 

Vlastne, bude to, to je komplet nové znenie 

uznesenia. Čiže, to budeme iba raz hlasovať o o tomto, 

o tomto uznesení a tým pádom vlastne schválime úplne nové 

uznesenie. 

Čiže, to nové uznesenie bude znieť takto: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje podľa paragrafu 10 odsek 1 písmeno a) všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a podľa paragrafu 281 a nasledujúcich zákona 

Slovenskej národnej rady číslo 513/1991 Zbierky Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlásenie obchodnej 

verejnej súťaže na predaj hnuteľnej veci, ohradenie hracej 

plochy Zimného štadióna Ondreja Ne Nepelu, Odbojárov 9, 

Bratislava, hokejového mantinelu EURO EXTRA , z dôvodu jeho 

prebytočnosti formou obchodnej verejnej súťaže 

s podmienkami podľa prílohy.  
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Vlastníkom predávanej hnuteľnej veci je mestská 

príspevková organizácia STARZ, Junácka 4, Bratislava, 

IČO 00179663. 

Pán primátor,  

môžte teda dať hlasovať o novom znení návrhu 

uznesenia ako o celku. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujeme. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 11-Návrh na predaj hnuteľnej veci – ohradenia hracej 
plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, 

Bratislava – hokejového mantinelu EURO EXTRA, z dôvodu Jeho 
výmeny formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže 
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 Prítomní: 34 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka   

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  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 nám. 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  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj hnuteľnej veci - ohradenia hracej plochy 

Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava - 

hokejového mantinelu EURO EXTRA, z dôvodu jeho výmeny 

formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže 

 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 10 ods. 1písm. a) všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a podľa § 

281 a nasl. zákona SNR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov vyhlásenie obchodnej verejnej 

súťaže na predaj hnuteľnej veci – ohradenie hracej plochy 

Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava – 

hokejového mantinelu EURO EXTRA – z dôvodu jeho 

prebytočnosti formou obchodnej verejnej súťaže s 

podmienkami podľa prílohy. Vlastníkom predávanej hnuteľnej 

veci je mestská príspevková organiziácia STARZ, Junácka 4, 

Bratislava, IČO 00179663. 
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PRÍLOHA K UZNESENIU 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  

Junácka 4,831 04 Bratislava, IČO: 00179663,  

zastúpená Ing. Petrom Vojtkom riaditeľom 

podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy § 10 

ods. 8 a podľa §§ 281a nasl. Zákona č. 513/1991 Zh. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž 

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na 

predaj hnuteľnej veci – ohradenia hracej plochy - 

hokejového mantinelu EURO EXTRA 

za nasledovných súťažných podmienok: 

1. Predávajúci - vyhlasovateľ: 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta SR Bratislava 

Junácka ul. č. 4, 831 04 Bratislava 

zastúpená: Ing. Petrom Vojtkom, riaditeľom 

IČO: 00179663 

číslo účtu (IBAN): SK31 7500 0000 0040 2098 5108 

BIC-SWIFT: CEKOSKBX 
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2. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

Predaj hnuteľnej veci ohradenia hracej plochy Zimného 

štadióna Ondreja Nepelu, ul. Odbojárov 9 v Bratislave - 

hokejového mantinelu EURO EXTRA o rozmere 56 x 26m až 61 x 

30m vrátane hráčskych a trestných lavíc. 

3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže hudú zverejnené 

najneskôr 05. 04. 2019. 

4. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

Meno a priezvisko: Ing. Marian Bohunský, STARZ, Junácka 4, 

831 04 Bratislava, číslo telefónu: 02/44 373 171 e-mail: 

bohunsky@starz.sk: 

A/ Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie 

kúpnej zmluvy: 

Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie 

kúpnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. 

Treba ho predložiť minimálne v štyroch vyhotoveniach riadne 

a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže. 

Musí obsahovať najmä: 

1.1. 

a) Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko 

štatutára, označenie, bankového spojenia 

b) Identifikačné údaje účastníka súťaže (ďalej aj 

„kupujúci“) 
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1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a 

priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO, 

označenie bankového spojenia, z ktorého bude 

poukázaná kúpna cena, číslo telefónu, e-mail,  

2. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a 

priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta 

podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, 

IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého 

bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu, 

email, 

3. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné 

číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého 

bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu, e-

mail, 

c) predmet obchodnej verejnej súťaže, 

d) návrh kúpnej ceny za hokejový mantinel, 

e) spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna 

cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa najneskôr do 

15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma 

zmluvnými stranami, a to na základe faktúry vystavenej 

predávajúcim v lehote najneskôr do 2 dní od podpísania 

kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. 

Vyhlasovateľ najneskôr do 7 dní po pripísaní kúpnej 

ceny na účet vyhlasovateľa- predávajúceho odovzdá 

hokejový mantinel kupujúcemu. 
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f) V prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote do 15 dní 

odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 

stranami celú kúpnu cenu, vyhlasovateľ si vyhradzuje 

právo odstúpiť od zmluvy a zmluva sa od počiatku 

zrušuje. 

1.2. 

a) Vzor súťažného návrhu kúpnej zmluvy je prílohou 

súťažných podmienok. Účastník súťaže je povinný 

spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. 

Ustanovenia návrhu kúpnej zmluvy v priloženom vzore sú 

záväzné a nemenné. Účastník je povinný doplniť údaje 

uvedené v bode 1. podbode 1.1. písm. b), d) v bode 1. 

podbode 1.3. týchto podmienok a návrh vlastnoručne 

podpísať. 

b) Návrh kúpnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom 

jazyku. Treba ho predložiť minimálne v štyroch 

vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných 

účastníkom súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje 

právo odmietnuť návrhy, ak nebudú splnené podmienky v 

bode 1. podbode 1.2. písm. a) a b). 

1.3. 

Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť ním 

navrhovanú kúpnu cenu za ohradenie hracej plochy - hokejový 

mantinel.  

Ohradenie hracej plochy - hokejový mantinel EURO EXTRA o 

rozmere 56 x 26 až 61 x 30 m včítane hráčskych a trestných 
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lavíc bol ocenený znaleckým posudkom č. 010/2019 zo dňa 22. 

02. 2019. 

Podľa tohto znaleckého posudku všeobecná hodnota hokejového 

mantinelu je 14184,28 Eur.  

Vyhlasovateľ súťaže odmietne každý návrh, ktorého minimálna 

cena ponúknutá účastníkom súťaže v návrhu kúpnej zmluvy 

bude nižšia ako hodnota stanovenej znaleckým posudkom. 

2. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 

1.1. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia 

najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť 

vek 18 rokov. 

1.2. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí 

lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

1.3. Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na 

uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým 

účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané 

návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a 

dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty 

určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

1.4. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne 

Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy, Junácka 4, 831 04 

Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a 

poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná 
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verejná súťaž predaj hokejového mantinelu - 

NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 05. 04. 2019 do 

18. 04. 2019 do 12.00h, alebo zaslaný v dňoch od 

05. 04. 2019 do 18. 04. 2019 na adresu Správy 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na 

obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za 

deň doručenia návrhu považuje deň doručenia 

poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 

1.5. Súťažné podmienky a podklady je možné získať: 

a) u kontaktnej osoby: Ing. Marian Bohunský, 

STARZ, Junácka 4, 831 04 Bratislava, číslo 

telefónu: 02/44 373 171, e-mail:  

bohunsky®starz.sk: v pracovných dňoch  

od 05. 04. 2019 do 18. 04. 2019 v čase  

od 8.00 do 12.00 h. 

b) na internetovej stránke STARZu: www.starz.sk 

1.6. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a 

súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať  

dňa 24. 04. 2019. Otváranie obálok je neverejné. 

1.7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek 

do prijatia návrhu a podpisu kúpnej zmluvy zrušiť 

túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú 

účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne 

vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na 
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úradnej tabuli Správy telovýchovných a rekreačných 

zariadení hlavného mesta SR Bratislavy a na 

internetovej stránke www.starz.sk. 

1.8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť 

návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam 

súťaže, budú doručené po termíne stanovenom vo 

vyhlásení súťaže, alebo minimálna cena ponúknutá 

účastníkom súťaže bude nižšia ako hodnota stanovená 

znaleckým posudkom. 

1.9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 

predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. Odmietnutie 

predložených návrhov pod bodom 2. podbod 2.12 a 

2.13 odošle Vyhlasovateľ účastníkom listom  

do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej 

súťaže. 

1.10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia 

neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených 

požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej 

verejnej súťaže. 

1.11. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady 

spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej 

súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú 

všetky náklady s ich účasťou v súťaži. 
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1.12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu 

zmluvu na hokejový mantinel výlučne len s víťazom 

súťaže. 

1.13. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené 

v termíne do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže na 

internetovej stránke STARZu: www.starz.sk. ako aj 

na úradnej tabuli vyhlasovateľa. 

2. Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov: 

2.1. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je 

najvyššia ponúknutá kúpna cena. 

B /Obsah súťažného návrhu 

Súťažný návrh musí obsahovať: 

Návrh kúpnej zmluvy podľa priloženého vzoru doplneného 

účastníkom podľa bodu 1. podbodu 1.1. písm. b) a d)  

a bodu 1. podbodu 1.3. 

C/ Sumár základných termínov obchodnej verejnej súťaže 

• Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže - 

najneskôr 05. 04. 2019. 

• •Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov 

od 05. 04. 2019 do 18. 04. 2019 v čase od 8.00 h 

do 12.00 h. 

• •Termín predkladania súťažných návrhov 

od 05. 04. 2019 do 18. 04. 2019 do 12.00 h. 
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• •Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných 

návrhov - 24. 04. 2019 

• •Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené 

v termíne do 15 dní od vyhodnotenia súťažných 

návrhov. 

V Bratislave, dňa 

Ing. Peter Vojtko, v.r. 

riaditeľ STARZ 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 12 NÁVRH PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 
ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU POZEMKU, 
PARC. Č. 15554/11, K. Ú. RUŽINOV, 
LOKALITA MARTINSKÝ CINTORÍN, V 
SPRÁVE MESTSKEJ ORGANIZÁCIE MARIANUM 
– POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY 
FIRME SLÁVKO HERÁK - BEDROCK 
KAMENÁRSTVO SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvanásť. Návrh prípadu hodného 

osobitného zreteľa nájom pozemku v katastrálnom území 

Ružinov, lokalita Martinský cintorín, v správe mestskej 
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organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy firme 

Slávko Herák - BEDROCK KAMENÁRSTVO so sídlom v Bratislave. 

Za spracovateľa, nech sa páči, pán Vavruš. 

Radoslav   V a v r u š ,     

riaditeľ MARIANUMu – Pohrebníctvo mesta Bratislavy  

Dobrý deň prajem. 

MARIANUM predkladá do zastupiteľstva návrh na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy ako pokračovanie nájomného 

vzťahu, ktorý bol dvadsaťjedna rokov uzatvorené 

s Kamenárstvom BEDROCK za podmienok, ktoré boli upravené 

finančnou komisiou, kde celkový nájom ročný predstavoval 

podľa rozhodnutia primátora pri cenách päťstosedemdesiat 

euro bolo schválená úprava na trojnásobok tejto ceny 

a uzatvoriť túto zmluvu do tridsiatich dní od prijatia 

rozhodnutia mestským zastupiteľstvom. 

Budem vám vďačný ak tento návrh podporíte. 

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) 
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Ale on to povedal už toto, to je úprava. Myslím, že 

to povedal. 

Dávam slovo návrhovej komisie. 

Aha, pán Káčer, ešte predtým. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

myslel som, že to povie predseda finančnej komisie, 

ale na finančnej komisii sme sa bavili, on tu teda bohužiaľ 

nie je, že to nájomné je dosť nízke a teda chcel som 

poprosiť, ja nemám presne teraz to uznesenie pred sebou, či 

by sme nemohli ísť aspoň na trojnásobok tej uvedenej 

nájomnej sumy.  

Zaznelo to?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zaznelo to, nie?  

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ježiš, prepáčte.  
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Pardon. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zaznelo to. Hej?  

Dobre.  

Tak dávam slovo návrhovej komisii v tom prípade. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len sa chcem spýtať, lebo, pán primátor, ak to 

zaznelo, že, lebo ja tu mám stále tých devätnásť euro.  

Čiže, hovoríme o inej sume? Že.  

Lebo písomne tu nemám nič, že teda, aby sme boli 

naisto v tom, že si to zobral niekto autoremedúrou a niekto 

to predniesol teda.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že 

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

Áno. Áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skúsme si vyjasniť, že kde a kto sa povedalo to 

trojnásob, trojnásobne tých devätnásť euro. Či to ja mám 

urobiť alebo predkladateľ?  

Ja viem, že to zaznelo, ale či to stačilo?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Musí si to osvojiť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ty si predkladateľ. 

Takže, pán riaditeľ magistrátu. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) to osvojujem 

autoremedúrou.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Takže, dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže, budeme schvaľovať návrh uznesenia s tým, že sa 

nám tam mení cena za nájom na rok na metre štvorcové.  

Nebudem to celé čítať, ale je to prípad hodný 

osobitného zreteľa, takže tri pätiny všetkých poslancov.  

A ide o nájom pozemkov v v katastrálnom území Ružinov 

s tou podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu uznesenia. 

Pán primátor,  

môžte dať o  návrhu uznesenia hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dobre. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 12-Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 
sa nájmu pozemku, parc. č. 15554/11, k. ú. Ružinov, 

lokalita Martinský cintorín, v správe mestskej organizácie 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy firme Slávko Herák 

- BEDROCK KAMENÁRSTVO so sídlom v Bratislave 

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

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka   

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  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 nám. 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  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   
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V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu pozemku, parc. č. 15664/11, k. ú. Ružinov, lokalita 

Martinský cintorín, v správe mestskej organizácie MARIANUM 

– Pohrebníctvo mesta Bratislavy, firme Slávko Herák - 

BEDROCK KAMENÁRSTVO so sídlom v Bratislave 

 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 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 nájom pozemkov registra „C“ v k. ú. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 222 

Ružinov, parc. č. 15664/11, ostatné plochy vo výmere 30 m², 

organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a 

Slávkovi Herákovi - BEDROCK KAMENÁRSTVO, Bencúrova 3735/11, 

v Bratislave, IČO 34718761, za účelom pokračujúceho 

užívania pozemku pod predajňou na účely výroby a predaja 

náhrobných kameňov a príslušenstva na dobu neurčitú, za 

nájomné 57,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 1 

710,00 Eur,  

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 nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 

15664/11, k. ú. Ružinov, je predložený ako prípad 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Slávkovi Herákovi – BEDROCK KAMENÁRSTVO, z dôvodu 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod predajňou 

kamenárskych výrobkov a príslušenstva, vo vlastníctve 

nájomcu. 

koniec poznámky) 
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BOD 13 NÁVRH NA NÁJOM POZEMKU O VÝMERE 180 
M^ AKO ČASŤ PARCELY REGISTRA „C" KN 
Č. 19575/1 A STAVBY, SÚPIS. Č. 
13909, NA PARCELE REGISTRA „C" KN Č. 
19575/3, V K. Ú. VINOHRADY, 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 číslo trinásť, Návrh na nájom pozemku 

o výmere stoosemdesiat metrov štvorcových ako časť parcely 

registra cé (C)  ká en (KN) v ká v katastrálnom území 

Vinohrady formou ovees (OVS) a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej s súťaže. 

Nech sa páči za spracovateľov pani Znášikovú s k, 

Znášiková, pardon, pardon. Znášiková.  

Alebo?  

Ing. Mária   Š i m k o v á ,  správa majetku mestskej 

príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 224 

Dobrý deň.  

Šimková, Mestské lesy Bratislava. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pardon. Pardon, pani.  

Pani Šimková,  

nech sa páči. 

Ing. Mária   Š i m k o v á ,  správa majetku mestskej 

príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 

Jedná sa o bufet na Partizánkej lúke a ide o prenájom 

stavby a pozemku. 

Ide to formou obchodnej verejnej súťaže a je to len 

na obdobie od júna do konca roka 2019.  

Krátka doba je z dôvodu toho, že sa pripravuje 

rekonštrukcia daného bufetu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Nech sa páči, dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia v tom znení, 

v akom nám bolo predložené s tým, že ide o nájom pozemku, 

ale nejde o osobitný zreteľ, takže je to štandardné 

hlasovanie nadpolovičnou väčšinou. 

Pán primátor,  

môžte v tom znení, v ktorom bolo predložené toto 

uznesenie, dať o ňom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Ďakujem. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných tridsaťtri. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 13-Návrh na nájom pozemku o výmere 180 m^ ako časť 
parcely registra „C" KN č. 19575/1 a stavby, súpis. č. 

13909, na parcele registra „C" KN č. 19575/3, 
v k. ú. Vinohrady, 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 ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  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 nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 
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R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom pozemku vo výmere 180 m² ako časť parcely 

registra „C“ KN č. 19575/1 a stavby, súpis. č. 13909, na 

parcele registra „C“ KN č. 19575/3 v k. ú. Vinohrady, 

formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže 

 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 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 pozemku vo 
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výmere 180 m² ako časť parcely registra „C“ KN č. 19575/1 a 

stavby, súpis. č. 13909, na parcele registra „C“ KN č. 

19575/3, k. ú. Vinohrady, na dobu určitú od 01. 07. 2019 do 

31. 12. 2019, za účelom prevádzkovania bufetu s vonkajším 

sedením a verejných WC, 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. 

 

PRÍLOHA K UZNESENIU 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

MESTSKÉ LESY BRATISLAVA 

podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona SNR č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a 

násl. zákona SNR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov  

vyhlasujú 

obchodnú verejnú súťaž 

na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku 

o výmere 180 m2 ako časť parcely registra C KN č.19575/1 a 

stavby s.č. 13909 na parcele registra C KN č.19575/3 v 

Bratislave v k.ú. Vinohrady, s možnosťou použitia prvkov 

elektronickej aukcie 
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za nasledovných súťažných podmienok: 

1. Prenajímateľ/Vyhlasovateľ 

Mestské lesy Bratislava 

Cesta mládeže č.4 

831 01 Bratislava 37 

v zastúpení riaditeľa: PaedDr. Jana Znášiková 

IČO: 30808901 

číslo účtu (IBAN):SK 9775000000000025930183 

BIC(SWIFT): CEKOSKBX 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Pozemok o výmere 180 m2 ako časť parcely registra C KN č. 

19575/1 s výmerou 17270 m2, druh pozemku: Trvalé trávne 

porasty, katastrálne územie Vinohrady, zapísaná je na LV č. 

3495 pre vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava a Mestské 

lesy v Bratislave ju majú zverenú na základe zverovacieho 

protokolu č. 118803350100 zo dňa 8.11.2001 Stavba s.č. 

13909, ktorá sa nachádza na pozemku registra C KN č. 

19575/3 s výmerou 260 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a 

nádvoria, katastrálne územie Vinohrady, LV č. 3495. 

3. Vyhlásenie súťaže 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú vyhlásené 

najneskôr do 15.4.2019. 

4. Termín obhliadky 

Obhliadka predmetu nájmu bude v termínoch:  
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24.4.2019 o 10,00 h 

25.4.2019 o 13,00 h. 

5. Kontaktná osoba vyhlasovateľa 

Meno: Ing. Mária Šimková 

E-mail: simkova@ba-lesy.sk 

Tel.č.: 0911929990 

6. Doba nájmu 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na obdobie od 1.7.2019 do 

31.12.2019 na základe § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a 

príslušných ustanovení zákona č.116/1990 Zb. 

7. Účel nájmu 

Účelom nájmu je prevádzkovanie bufetu s vonkajším sedením a 

verejných WC. 

8. Informatívna výška nájomného 

Informatívna výška nájomného určená na základe Rozhodnutia 

č.33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa 

ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za 

vecné bremeno je v sume 1175,76 Eur za obdobie od 1.7.2019 do 

31.12.2019 za celý predmet nájmu. Účastník je povinný uviesť v 

súťažnom návrhu ním ponúkanú výšku nájomného za celý 

predmet nájmu. 

Výška nájomného bude posudzovaná podľa bodu 3 tohto 

vyhlásenia /bude kritériom pre posudzovanie súťažných 

návrhov/. 
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9. Upozornenie 

Predmet obchodnej verejnej súťaže je prenajatý na základe 

nájomnej zmluvy do 30.06.2019. Nájomná zmluva nadobudne 

účinnosť dňom protokolárneho odovzdania predmetu obchodnej 

verejnej súťaže úspešnému záujemcovi. Nájomné bude nájomca 

povinný platiť odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy. 

A/ Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Obsah návrhu na uzavretie zmluvy 

1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie 

nájomnej zmluvy: 

Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie 

zmluvy o nájme podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť 

minimálne v siedmich vyhotoveniach riadne a vlastnoručne 

podpísaných účastníkom súťaže s úradne overeným podpisom. 

Musí obsahovať najmä: 

1.1. 

a) Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko 

štatutára, označenie bankového spojenia 

b) Identifikačné údaje účastníka súťaže 

1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a 

priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO, DIČ, 

označenie bankového spojenia z ktorého bude 

poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

2. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa: meno a 

priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta 
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podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, 

DIČ, označenie bankového spojenia z ktorého bude 

poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail,  

3. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, 

označenie bankového spojenia z ktorého bude 

poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

c) predmet obchodnej verejnej súťaže 

d) návrh výšky nájomného za nájom predmetu obchodnej 

verejnej súťaže 

e) spôsob a lehoty platenia nájomného sa stanovujú tak, 

že ročné nájomné bude platené na účet vyhlasovateľa 

v štvrťročných splátkach vždy do 15 dňa prvého mesiaca 

príslušného kalendárneho štvrťroka 

f) účel využitia predmetu obchodnej verejnej súťaže je 

prevádzkovanie bufetu s vonkajším sedením a verejných 

WC 

1.2 

a) Vzor súťažného návrhu zmluvy o nájme je prílohou 

súťažných podmienok. Účastník súťaže je povinný 

spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. 

Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy v priloženom vzore 

sú záväzné a nemenné. Účastník je povinný doplniť 

údaje uvedené v bode 1.1b),d),f) a v bode 1.3. týchto 

podmienok a návrh vlastnoručne podpísať. Podpis 
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účastníka súťaže musí byť na všetkých vyhotoveniach 

úradne overený. 

b) Návrh zmluvy o nájme musí byť spracovaný v slovenskom 

jazyku. Treba ho predložiť minimálne v siedmych 

vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných 

účastníkom súťaže. Podpisy účastníkov súťaže na návrhu 

zmluvy o nájme musia byť úradne overené. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť 

návrhy, ak nebudú splnené podmienky v bode 1.2, a),b). 

1.3 Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť 

ním navrhovanú výšku nájomného za nájom pozemku a 

stavby, ktoré sú predmetom tejto súťaže. 

2. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 

2.1. Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného 

návrhu zložiť finančnú zábezpeku zo svojho účtu v sume 

1000,00 Eur prevodom na číslo účtu vyhlasovateľa 

súťaže číslo účtu (IBAN):SK 9775000000000025930183, 

BIC(SWIFT): CEKOSKBX, variabilný symbol:20181119. 

O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom 

doklad o úhrade z banky. Zložením finančnej zábezpeky 

sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa. 

2.2. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného 

návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov 

vyhlasovateľovi v sume 50,00 Eur, a to v hotovosti, 

v pokladni Mestských lesov v Bratislave, VS: 20181119 
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(ako v bode 2.1). Kópiu potvrdenia o zaplatení 

paušálnej náhrady výdavkov sú účastníci súťaže povinní 

priložiť k súťažnému návrhu do zalepenej obálky s 

označením podľa bodu 2 ods.2.9. týchto podmienok. Táto 

náhrada sa účastníkovi súťaže nevracia. 

2.3. Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky 

započítaná do nájomného. 

2.4. Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr 

do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže. V prípade zrušenia 

súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude 

zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo 

dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo dňa 

odmietnutia súťažného návrhu. 

2.5. V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník 

akýmkoľvek spôsobom zmarí uzavretie zmluvy, zábezpeka 

prepadá v prospech vyhlasovateľa. 

2.6 Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr 

v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov. 

2.7 Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí 

lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

2.8 Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na 

uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým 

účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané 
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návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, 

ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na 

predkladanie súťažných návrhov. 

2.9 Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne 

Mestských lesov v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 

Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a 

poštovej adresy účastníka s označením „OVS – bufet 

Partizánska lúka – NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 

15.4.2019 do 30.4.2019 do 15,00 h, alebo zaslaný v 

dňoch od 15.4.2019 do 30.4.2019 na adresu Mestských 

lesov v Bratislave s hore uvedeným označením na 

obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň 

doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej 

zásielky vyhlasovateľovi. 

2.10 Súťažné podmienky a podklady je možné získať: 

a) v Mestských lesoch v Bratislave, Cesta mládeže 4, 

v pracovných dňoch od 15.4.2019 do 30.4.2019 v 

čase od 9,00 h. do 14,00 h. 

b) na internetovej stránke www.ba-lesy.sk 

2.11 Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné 

návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 6.5.2019. Otváranie 

obálok je neverejné. 
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2.12 Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní 

odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s oznámením 

o tom, že je vybratým účastníkom súťaže. Zmluva o 

nájme bude uzatvorená do 15 dní od zverejnenia 

výsledkov súťaže. 

2.13 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do 

prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme zrušiť túto 

obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú 

účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne 

vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na 

internetovej stránke www.ba-lesy.sk 

2.14 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť 

návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam 

súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo 

vyhlásení súťaže. 

2.15 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť 

všetky predložené návrhy. Odmietnutie predložených 

návrhov pod bodom 2.13 a 2.14 odošle vyhlasovateľ 

účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia 

obchodnej verejnej súťaže. 

2.16 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v prípade 

zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska 

vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh 

z obchodnej verejnej súťaže. 
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2.17 Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady 

spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej 

súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky 

náklady s ich účasťou v súťaži. 

2.18 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo uzatvoriť 

zmluvu o nájme výlučne len s víťazom súťaže. 

2.19 Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne 

do 14.5.2019 na internetovej stránke Mestských lesov v 

Bratislave www.ba-lesy.sk. 

2.20 

a) Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých 

účastníkov v obchodnej verejnej súťaži, ktorí splnili 

podmienky tejto súťaže, bude najvyššie navrhované 

nájomné v článku III. zmluvy o nájme pozemku a stavby 

považované za východiskové nájomné pri konečnej fáze 

výberu víťaza v elektronickej aukcii. 

b) V prípade viacerých účastníkov , ktorí splnili 

podmienky obchodnej verejnej súťaže, postupujú títo do 

záverečnej fázy výberu uchádzača formou elektronickej 

aukcie. Podrobné podmienky účasti v elektronickej 

aukcii budú uvedené v pozvánke na účasť v 

elektronickej aukcii. 
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c) Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý 

splní podmienky súťaže, výber elektronickou aukciou sa 

nekoná. 

d) Vybratý účastník v elektronickej aukcii sa zaväzuje 

predložiť upravený návrh priloženej zmluvy v článku 

III., v ktorom uvedie nájomné podľa výsledku 

elektronickej aukcie v lehote do 10 dní od doručeného 

písomného oznámenia, že je víťaz. 

3. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov: 

3.1 Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je 

najvyššie ponúknuté nájomné za nájom pozemku a 

stavby v súlade s bodom 8 (posledná veta) a bodom 

1.3 tohto vyhlásenia; toto sa primerane vzťahuje aj 

v prípade použitia prvkov elektronickej aukcie. 

Výška ponúkaného nájomného – váha kritéria 100%. 

B/ Obsah súťažného návrhu 

Súťažný návrh musí obsahovať: 

1. Návrh zmluvy o nájme pozemku a stavby podľa 

priloženého vzoru doplneného účastníkom podľa 

podbodu 1.1b/d/f/ a podbodu 1.3. 

2. Potvrdenie o finančnej zábezpeke podľa článku 2 

podbod 2.1. 

3. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej úhrady 

výdavkov vyhlasovateľa v zmysle článku 2 podbod 2.2. 

C/ Sumár základných termínov obchodnej verejnej súťaže 
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1. Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže 

najneskôr dňa 15.4.2019. 

2. Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov od 

15.4.2019 do 30.4.2019 v čase od 09,00h do 14,00 h. 

3. Termín predkladania súťažných návrhov od 15.4.2019 

do 30.4.2019. 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných 

návrhov 6.5.2019. 

5. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v 

termíne do 14.5.2019. 

6. Termíny obhliadky 24.4.2019 o 10,00 h a 25.4.2019 o 

13,00 h. 

V Bratislave dňa 28.2.2019 

PaedDr. Jana Znášiková 

riaditeľka Mestských lesov v Bratislave 

koniec poznámky) 
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BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
NOVÉ MESTO, PARE. Č. 13529, MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA- NOVÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prejdeme na bod číslo štrnásť. Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa nájom pozemku 

v katastrálnom území Nové Mesto Mestskej časti Bratislava- 

Nové Mesto. 

Nech sa páči, pán Szabo za sekciu nehnuteľností. 

 

 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem pekne. 

Jedná sa o výmeru tisícosemdesiatdva metrov 

štvorcových pozemku vedľa stavby vo vlastníctve mestskej 

časti. 

V vuveď uvedený pozemok sme získali delimitáciou od 

ministerstva hospodárstva. 
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Účelom prenájmu je vybudovanie parkoviska a pre 

návštevníkov kultúrneho strediska Vernosť na náklady 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

Mestská časť eee svojim listom z februára 2019 eee 

eee deklaruje naliehavý záujem z dôvodu, nakoľko súčasné 

parkovisko, ktoré je tam vytvorené, alebo plocha, ktorá sa 

využíva na parkovanie vo vlastníctve súkromnej osoby, 

ktolá, ktorá prejavila zaujímavú, deklaruje záujem to, toto 

eee, toto územie oplotiť.  

Na základe rokovania finančnej komisie bola daná 

požiadavka na doplnenie informácie o súčasnom a plánovanom 

využití predmetnej budovy.  

Z mestskej časti sme dostali informáciu, v súčasnosti 

podľa vyjadrenia mestskej časti je budova Vernosti napriek 

najnutnejším zásahom v nevyhovujúcom technickom 

bezpečnostnom a hygienickom stave. Súčasťou budovy sú 

zároveň dve prevádzky, ktorých zriaďovateľom je mestská 

časť, a to knižnica a denné centrum seniorov, ktoré nakoľko 

sa nachádzajú na prízemí budovy, pričom denné centrum 

seniorov má zároveň samostatný vchod, sú vzhľadom na 

vyhovujú, eee, vyhovujúci stav v plnej prevádzke, avšak 

parkovanie pre návštevníkov a pracovníkov uvedených 

prevádzok zabezpečené nie je.  
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Zároveň z dôvodu nedostatku vlastných finančných 

prostriedkov na celkovú rekonštrukciu budovy, tak aby 

mestská časť mohla budovu riadne prevádzkovať, to jest 

mestská časť má v budúcnosti záujem pren eee prenechať 

ďalšie jednotlivé priestory do nájmu užívateľov a záujem 

prenechať budovu do nájmu jedné, eee, nájom, nájomcovi, 

ktorý zároveň budovu na vlastné náklady zrekonštruuje.  

Z uvedeného dôvodu mestská časť žiada o nájom.  

Finančná komisia schválila, alebo navrhuje schváliť 

variantu A, to znamená za jedno euro za predmet nájmu za 

rok. 

Ďakujem. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Len aby to bolo jasné.  

Teda finančná komisia odporúča a váš návrh ako 

predkladateľa je ktorá alternatíva? Tá za jedno euro tiež?  

Aby sme vedeli o čom budeme hlasovať ako o prvom 

v poradí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani posla. 

Môžem ďalej ísť?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani. Áno.  

Takže, pani poslankyňa,  

nech sa páči.  

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

poslankyňa MsZ: 

Ja ja len doplním. 

Nájmy sú jediná forma ako môžme zabezpečiť, aby sme 

aplikovali aj naše strategické materiály.  
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Ide o vybudovanie parkoviska. Máme tam nejakú formu 

systémového opatrenia, aby sme mali pod kontrolou, aké to 

budú parkoviská?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán Szabo.  

Chcete odpovedať teraz, alebo dáme slovo poslancovi 

pánovi Vlačikymu? Možno ktorý o tom povie viac. 

Pán poslanec Vlačiky, 

nech sa páči. 

 

 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som chcel poprosiť o podporu tohto materiálu.  

Naozaj táto budova, ktorú vlastní Nové Mesto mala 

zabezpečené doteraz parkovanie na pozemkoch, ktoré patria 

Istrochemu. Istrochem si, bohužiaľ, tieto pozemky proste 

zabezpečil tak, že to parkovanie sa už nedá využívať.  
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A v podstate, my máme ako mestská časť v tejto 

budove, máme tam klub dôchodcov, máme tam knižnicu, chceme 

tam vlastne ďalšie aktivity pre obyvateľov tej štvrte 

rozvíjať a preto je nutné mať tam zabezpečené nejaké 

parkovanie pre zamestnancov pre návštevníkov.  

Takže, preto mestská časť žiada o nájom tohto 

pozemku.  

A myslím, že v tom materiály je to uvedené, že teda 

jedná sa o vybudovanie parkovacích miest nejakého 

trávnikového typu. Takže, aby to spĺňalo nejaké podmienky 

aj na vsakovanie dažďovej vody, aj na zeleň.  

Takže, ja by som poprosil o podporu tej varianty za 

jedno euro na rok za celý predmet nájmu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Asi netreba ďalšiu reakciu. 

Pán Szabo,  

môžme ísť ďalej?  

V tom prípade dávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia v tom znení 

v akom bolo predložený, ale keďže obsahuje dve alternatívy 

a predkladateľ sa vyjadril, že chce, aby sme hlasovali 

o alternatíve jedna ako o prvej.  

Čiže, to je alternatíva, kde budeme schvaľovať tú 

cenu nájmu pozemku za jedno euro na rok za celý predmet 

nájmu.  

Takže, o tomto budeme hlasovať. 

Je to prípad hodný osobitného zreteľa, to znamená tri 

pätiny všetkých poslancov.  

Ak by. Ak by táto alternatíva prešla, tak už by sme 

o alternatíve dva, samozrejme, nehlasovali. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o návrhu uznesenia s tou 

alternatívou jedna. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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Ďakujem. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

To znamená, že ideme ďalej. 

Ďakujem pekne. 

 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 14-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 

Nové Mesto, pare. č. 13529, mestskej časti Bratislava- Nové 
Mesto-alternatíva 1 

 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 ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

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

M. Vlačiky   
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. 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  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 

parc. č. 13529, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 
Uznesenie  

zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13529 – zastavané 

plochy a nádvoria, bez založeného listu vlastníctva, ktorý 

v stave registra „E“ zodpovedá časti pozemku, parc. č. 

13529 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 082 m², 

zapísaný na LV č. 1, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

Junácka 1, Bratislava, IČO 00603317, za účelom vybudovania 

parkoviska pre návštevníkov kultúrneho strediska Vernosť na 

náklady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, na dobu 

neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 

v sume 1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu,  

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 
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lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13529, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predkladáme z dôvodu, že mestská časť Bratislava-

Nové Mesto pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

parkoviska potrebuje preukázať k pozemku vlastnícke alebo 

iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 15 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. TRNÁVKA, PARE. Č. 2737/103, 
NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ SPOLOČNOSTI, 
A.S., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Bod číslo pätnásť, Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa. Nájom časti pozemku 

v katastrálnom území Trnávka Národnej diaľničnej 

spoločnosti, a es (a. s.) so sídlom v Bratislave. 

Nech sa páči, pán s Szabo,  

máte slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o výmeru tridsaťosem metrov štvorcových. 

Účelom nájmu je užívanie pozemku ako manipulačný pás 

počas realizácie stavby diaľnica dé 1 (D1) Bratislava-

Senec, skapacitnenie prvej etapy Bratislava-Tbiblavina, 

ktorá pozostáva s objektu diaľnica dé 1 (D1) Bratislava-

Trnava úsek Bratislava-emúká (MÚK) Blatné. 

Stanoviská odborných oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko mestskej časti je súhlasné. 

Eeem. Finančná komisia   materiál prerokovala, 

odporúča schváliť alternatívu dva a je to rovnako aj 

stanovisko za sekciu správy majetku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Pán Vagač,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Kolegovia,  

ja by som sa teda prihováral, že aby sme naozaj 

hlasovali za tú alternatívu číslo dva.  

Myslím si, že endéeska (NDS) je bohatá firma. A ako 

vieme, tak potrebujeme nejaké peniaze do kultúry, lebo sme 

nemali naplnené všetky naše ambície.  

Čiže, takto že by sme mohli ako dopĺňať takýmto 

vyšším nájmom do rozpočtu. 

Čiže, poprosím o alternatívu dva. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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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 tom znení, v akom 

bol predložený. Ale keďže znova tu máme dve alternatívy 

a predkladateľ sa, teda navrhuje, aby sme hlasovali 

o alternatíve dva, to znamená, že to bude alternatíva pri 

nájme časti pozemku za tridsať euro na meter štvorcový na 

rok, čo pri výmere tridsaťosem metrov štvorcových  

predstavuje ročne sumu tisícstoštyridsať eur. 

Je to prípad hodný osobitného zreteľa, to znamená, 

tri pätiny všetkých poslancov a už ak prejde táto 

alternatíva, tak nebudeme hlasovať o tej prvej alternatíve.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia v znení 

tej alternatívy dva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasu a hlasujte 

o alternatíve dva. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Ďakujem pekne. 

Prítomných je tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujeme  pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 15-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Trnávka, pare. č. 2737/103, Národnej diaľničnej 
spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave-alternatíva 2 

 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 ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 

Trnávka, parc. č. 2737/103, Národnej diaľničnej 

spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave 

 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 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 v Bratislave, k. 

ú. Trnávka, registra „C“ parc. č. 2737/103 -zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 38 m², Národnej diaľničnej 

spoločnosti, a.s., so sídlom na Dúbravskej ceste 14 v 

Bratislave, IČO 35919001, za účelom užívania pozemku ako 

manipulačný pás počas realizácie stavby „Diaľnica D1 

Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – 

Triblavina)“, na dobu neurčitú, za nájomné 30,00 

Eur/m²/rok, čo pri výmere 38 m² predstavuje ročne sumu 1 

140,00 Eur, 

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 nebude 

nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku v k. ú. Trnávka, 

parc. č. 2737/103, je predložený 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 nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, 

ktorý Národná diaľničná spoločnosť, a.s., potrebuje ako 
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manipulačný pás počas realizácie stavby „Diaľnica D1 

Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – 

Triblavina)“, pričom pre vydanie stavebného povolenia na 

stavbu potrebuje stavebník preukázať k dotknutému pozemku 

vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 16 NÁVRH NA BEZODPLATNÝ PREVOD 
NEHNUTEĽNOSTI DO VLASTNÍCTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA- 
-DEVÍNSKA NOVÁ VES, STAVBY SÚPIS. Č. 
5458, K. Ú. DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo šestnásť. Návrh na bezplatný 

prevod nehnuteľnosti do vlastníctva mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves, stavby súpis číslo 5458, 

katastrálne územie Devínska Nová Ves. 

Pán Szabo,  

máte slovo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky  

v Bratislave v znení neskorších predpisov upravuje možnosť 

hlavného mesta za splnenia zákonom stanovených podmienok 

bezodplatne previesť do vlastníctva mestských častí 

nehnuteľný majetok. 

Podľa ustanovenia paragrafu 31 bé (b) zákon 

o hlavnom, zákona o hlavnom meste môže, eee, Bratislava 

bezodplatne previesť do vlastníctva mestských častí 

nehnuteľný majetok, ktorý im zverila do roku, 

do 31. 12. 2008 ak je nevyhnutný na to, aby mestské časti 

mohli vykonávať samosprávu Bratislavy a prenesené 

pôsobnosti v rozsahu vymedzenom týmto zákonom iným, inými 

zákonmi a štatútom. 

Jedná sa o stavbu, ktorá v roku 2004 prešla 

rekonštrukciou, v dôsledku ktorej boli vybudované aj 

kancelárske priestory. Od toho obdobia mestská časť využíva 

predmetnú stavbu ako miestny úrad.  

Pri príprave tohto materiálu sme preverovali ako, ako 

mesto postupovalo aj v minulosti v obdobných prípadoch. 

V podstate zmluvou o bezodplatnom prevode v súlade 

s uvedeným zákonom boli prevedené aj budovy miestnych 

úradov v mestských častiach Rača, Ružinov, Nové Mesto, 

Dúbravka, Čunovo a Rusovce.  
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Čiže, pokiaľ by došlo k k bezodplatnému prevodu, tak 

by sa jednalo rovnaký postup ako tomu bolo aj v minulosti. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia v znení, v akom 

nám bolo predložené, teda schvaľujeme bezodplatný prevod 

nehnuteľnosti do vlastníctva Mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 16-Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľnosti do 
vlastníctva mestskej časti Bratislava- 

-Devínska Nová Ves, stavby súpis. č. 5458, k. ú. Devínska 
Nová Ves 

 Prítomní: 36 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. 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  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľnosti do vlastníctva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, stavby, súpis. 

č. 5458, k. ú. Devínska Nová Ves 

 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 31b zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 

Bratislave v znení neskorších predpisov bezodplatný prevod 

nehnuteľnosti, a to stavby, súpis. č. 5458, stojacej na 

pozemku, parc. č. 1300/1, LV č. 1723, do vlastníctva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, IČO 603392, so 

sídlom Novoveská 17/A, Bratislava. 

koniec poznámky) 

 

BOD 17 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:. 

Poďme na bod číslo sedemnásť. Správa o výsledkoch 

kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislava. 

Nech sa páči, pán hlavný kontrolór, máte slovo. 

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

SR Bratislavy: 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 263 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, páni 

poslanci,  

tento krát vám predkladám dve správy.  

Prvá je Správa o používaní našich zdrojov na 

poskytovanie grantov a dotácií.  

Bolo pri nej prijatých štyri opatrenia a jedno 

doporučenie.  

Správa bola prerokovaná s pánom riaditeľom magistrátu 

a za účasti pani Stanovej.  

Opatrenia a doporučenie bolo akceptované. Sú 

v podstate, až na tú jednu právnu otázku v bode dva, veľmi 

jednoduché a dajú sa ľahko splniť.  

Tá právna otázka je vec, ktorú musí si vyriešiť 

právne oddelenie alebo právna sekcia s nositeľmi tých 

zdrojov, ktoré sú rozdeľované v rámci grantov, aby 

v budúcnosti sa predišlo rozdielnemu výkladu pri použití 

jedného zdroja peňazí na konkrétnu vec. 

Druhá časť je správa, ktorá sa týka seniorského 

zariadenia v Lamači.  

Je tam prijatých päť opatrení a jedno doporučenie.  
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Opatrenia sú v podstate jednoduché, stávajú sa také 

chyby, ktoré tam konštatujeme.  

Jednu z nich síce zariadenie namietalo, my sme 

námietku neprijali. Išlo o dodržiavanie základnej finančnej 

kontroly, kde namietali, že síce niečo tam bolo doložené, 

ale náš názor je, že keď bolo niečo doložené, čo bolo úplne 

nekompletné, tak vlastne finančná kontrola vykonaná nebola. 

A preto sme opatrenie v časti o vykonávaní základnej 

finančnej kontroly v oblasti mzdovej ponechali tiež 

v platnosti tak, ako sme ho navrhli. A trváme na jeho 

plnení.  

Z mojej strany to je na úvod všetko. 

Nech sa páči, ak máte otázky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán Šinály. 

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Pani starostka, 

máte slovo. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 
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Ďakujem veľmi pekne, pán primátor za slovo, aj pánovi 

kontrolórovi za predloženú kontrolnú správu. 

Ja by som pri tejto príležitosti upozornila na dva 

fakty. 

Jeden fakt je, že ako tuná fungoval princíp rovných 

a rovnejších, to je dotácia, ktorá bola poskytnutá hlavnému 

mestu na takzvanú podporu cestovného ruchu vo výške 

dvestotisíc eur. 

(poznámka: problémy s mikrofónom) 

Čiže, ešte raz. 

Ak mi vy vyčerpám čas, poprosím pridať.  

Je to podpora dvestotisíc eur pre Mestskú časť Staré 

Mesto na takzvanú podpora cestovného ruchu. Táto dotácia 

nebola prerokovaná mestským zastupiteľstvom ani 

v príslušných komisiách, napriek tomu mesto staré ju 

dostalo. A použilo nie na podporu cestovného ruchu, ale na 

údržbu verejných priestorov, na čistenie a na nejakú zeleň. 

To znamená, nie že by sme my ostatní nemali podobné 

problémy a ťažkosti s údržbou verejných priestorov, ale 

jednoducho, bol zvolený rozdielny prístup k rozdielnym 

mestským častiam.  
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Takže, takto to nejako fungovalo. Nechcem povedať, že 

sa vychádzalo v ústrety tým, ktorí boli loajálnejší a tým 

ktorí boli menej loajálni, sa v ústrety nevychádzalo. Ale 

asi takto nejako. 

Druhá vec, na ktorú chcem upozorniť bola neprezieravo 

schválená dotácia vo výške desaťtisíc euro, voči ktorej 

dosť výrazným spôsobom namietal bývalý pán poslanec, aj 

dnes tu vystúpil, pán Ignác Kolek, ale ktorá napriek tomu 

teda bola schválená. Bola schválená v balíčku ešte 

s nejakou podporou pre divadlo, ak si dobre pamätám a táto 

dotácia bola vyplatená v decembri roku tých 

dvetisícsedemnásť a vzápätí na to o pár dní organizácia, 

ktorá bola prijímateľom zanikla.  

Čiže, táto dotácia, podľa mňa, bola určená na podporu 

niektorých vybraných komunít a táto dotácia nebola 

pridelená správne a mali sme teda viacej vtedy počúvať 

a viacej sa venovať takémuto rozdávaniu mestských peňazí. 

Peňazí našich daňových poplatníkov, aby sa neminuli 

účinkom.  

Takže, z toho, čo som si prečítala v správe pána 

kontrolóra, nie je úplne mi jasné, že či táto dotácia bola 

vyúčtovaná správne, ale pravdepodobne subjekt, ktorý by mal 

doložiť tie, tú evidenciu, alebo požadované doklady, už 

neexistuje. Neexistuje pár týždňov po tom, čo na nastala 

komunikácia  s pánom kontrolórom. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

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 pekne. 

No, chcel som sa venovať viacerým veciam, ale časti 

sa už venovala aj pani starostka Čahojová. 

Ja len som si všimol, lebo v tej súvislosti tu potom 

aj pán hlavný kontrolór píše, že by bolo dobré nejakým 

spôsobom novelizovať platné vézeten (VZN) o dotáciách.  

Takže, máme ďalší námet na to, ako možno otvoriť toto 

vézetnko a riešiť tam viacej vecí.  

Lebo však máme tu aj tie grafity, máme tu aj tie 

terasy, ktoré sú prijaté formou zásad, možnože by bolo 

dobré to všetko upratať v jednom vézetenku (VZN). 
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Teraz tu máme ďalší návrh od pána kontrolóra, aby sme 

vstúpili do paragrafu dva. Môžme sa takisto pozrieť aj na 

to, že ak takéto občianske združenie zanikne, tak aby, aby 

proste tí istí ľudia nezaložili nové združenie a nežiadali 

o dotáciu, že im dáme nejakú stopku na pár rokov a podobne. 

Čiže, nejde o to, že aké je to združenie, samozrejme, 

ale každý žiadateľ o dotáciu desaťtisíc, na mesto neni 

veľký peniaz, ale na mestskú časť, napríklad v Petržalke, 

dávame stotisíc pre všetkých. Takže, tá suma z nášho 

pohľadu mesk meskočastného je dosť veľká. 

Takže, aj o tomto sa vieme potom rozprávať, keď 

otvoríme to vézetenko (VZN), že dávam tak na zváženie, že 

by sme to mohli v najbližšej dobe otvoriť a všetko toto 

poriešiť a využiť aj to, čo pán kontrolór hovorí, že by sa 

tam mohlo nejakým spôsobom zmeniť. 

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam slovo riaditeľovi magistrátu za spracovateľa. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

My sme s pánom kontrolórom túto správu prešli.  
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Chcem povedať, ako ste vy povedali, že chceme otvárať 

toto vézetenko (VZN), chceme nastaviť nový systém dotácií. 

Už sa spomenul aj pán viceprimátor Káčer, čo sa týka 

športu, čo sa týka podpory v sociálnej oblasti, takisto 

v kultúre.  

Takže, budeme to otvárať. Je to presne, ako ste 

povedali, jeden balík. 

A neviem vám teraz sľúbiť, že to bude o mesiac, 

o dva, ale ideme sa na to pozrieť systémovo, presne, aby 

tie, aby jednak mesto podporovalo veci systémovejšie 

a zároveň, aby sa mohlo dostať potom v prípade k svojim 

zdrojom, keď, keď, napríklad, nie sú využité, alebo keď 

občianske združenie zanikne. Čo sa občas stáva, ale musíme 

mať nejaké zábezpeky, aby sme, aby sme potom sa dostali 

k tým zdrojom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že dávam slovo návrhovej komisii. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, pán Šinály. Pardon. Som tam videl stopku, tak 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ešte k záverečnému slovu by som rád povedal ako 

predkladateľ, pani poslankyne aj pánovi poslancovi. 

Čiže, bolo presne adresne povedané ten právny 

problém, ktorý som tam dal aj do opatrenia, aj som ho 

popísal a ešte to upresním.  

 

Čiže, magistrát nevnímal poskytnutie tých peňazí 

mestskej časti ako dotáciu, ale vnímal ju v rámci odseku 2 

paragrafu 7 o rozpočtových pravidlách ako poskytnutie 

peňazí na niečo, čo ovšem vonkoncom nemôžeme akceptovať, že 

by to bolo sedelo s obsahom.  

Na druhej strane by sme to ani neboli kontrolovali, 

keby to pôvodné, čo pani poslankyňa, starostka povedala, 

nebolo schválené do rozpočtu niekedy tu priamo pri 

prerokovávaní rozpočtu a jednoznačne to bolo povedané, že 

to má byť dotácia a v takom prípade, samozrejme, nebol 

dodržaný postup. A my nakoľko posudzujeme spôsob, ktorý 

vôbec len mohol právne pripadať do úvahy, konštatujeme, že 

nebol dodržaný právny postup v súlade s našim vézetkom, 

vézetenkom (VZN) v prípade Starého Mesta. 
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A čo sa týka tej druhej, tak tam ako problém sme 

videli tú otázku preplatenia niečoho, čo bolo. To je jeden 

moment. 

A druhý moment je, že žiadame, aby nám boli doložené 

dodatočne podklady. Tá pani konateľka, ktorá tam konala 

z minulých čias, bola veľmi korektná a komunikovala. Len 

ona žiaľ nemala prístup k tomu. Len tam je nejaký správca, 

alebo niekto, kto likviduje tú organizáciu. 

Čiže, neziskovka tiež nemôže zmiznúť len tak, že zo 

dňa na deň sa vyparí.  

A my predpokladáme, že magistrát do toho 15. apríla 

tie podklady získa preto, lebo magistrát má na to váhu 

a a silu, aby ich získlal a my sa na to pozrieme, aby sme 

ešte mohli povedať náš názor podľa dokladov, ktoré neboli 

k dispozícii v spise.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka, 

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

Aj ja ďakujem, pán hlavný kontrolór.  

Mňa len mrzí, že poslanci, ktorí za to hlasovali 

a ktorí sú aj v tomto zastupiteľstve, vôbec nevenujú 

pozornosť vašim slovám.  

Ďakujem. 

 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poslanci! Venujte! 

Pán Vetrák,  

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len krátko ešte zareagujem na slová pána Šinályho, 

že tiež potom sa treba zamyslieť nad tým, či tam by nemala 

byť nejaká povinnosť, že musia byť tie všetky účtovné 

doklady držané v kópii ešte na ďalšom mieste, lebo z mojej 
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skúsenosti poznám aj prípady, kedy ten žiadateľ o dotáciu 

vyhorel a tam teda otázka je, že či to bolo naozaj, alebo 

nebolo. A proste, zmizli zrazu tie dokumenty a tiež ich 

nedržal už v kópii niekde inde, no a potom naozaj už 

nemôžete urobiť nič.  

No a takže, nad tým sa tiež treba zamyslieť, či to 

nebudeme takú povinnosť ukladať, že to dáme dvo, ešte 

v kópii niekde na inom mieste, aby keď sa náhodou stane. 

Lebo už dvojnásobne keby sa niečo také stalo, to už asi 

nebude náhoda.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dávam rovno slovo priamo 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 zne, alebo 

uznesenie v tomto znení: 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na 

vedomie správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto 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 tridsaťšesť. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 17-Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 36 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 
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Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  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 nám. 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  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 18 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 
NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Poďme ďalej. 

Informácia o stave realizácie Nosného systému emhádé 

(MHD) v Bratislave. 

Za spracovateľa prednesie príspevok pán Kurák, toho 

vidím, pán Ku a pán  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

áno.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A pani Balkó. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Tibor   K u r á k , oddelenie stratégií a projektov: 

Ďakujem. 

Takže materiál nosný systém je rozdelený na dve 

časti.  

V prvej časti sa hovorí o eee o tých procesoch, ktoré 

ešte prebiehajú, ako je sledovanie ešte nejakých 

indikátorov, prebiehajú tam rôzne reklamácie.  

Nosný systém I. časť je už, samozrejme, definitívne 

ukončený projekt.  
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A v rámci druhej časti Nosného systéme Bosákova ulica 

a Janíkov dvor v súčasnom stave územné rozhodnutie nie je 

právoplatné vzhľadom na odvolania, ktoré sú s v materiáli 

spomenuté. A takisto sú aj súčasťou príloh.  

V decembri 2018 bolo na hlavné mesto doručený, bol 

doručený koncept dokumentácie pre stavebné povolenie. Táto, 

tento koncept bol hlavným mestom pripomienkovaný a zaslali 

sme projekt, projektantovi nejaké pripomienky. Projektant 

sa k týmto prí pripomienkam vyjadril. Niektoré akceptoval, 

niektoré neakceptoval, niektoré čiastočne. S projektantom 

prebiehajú pracovné rokovania ďalej ohľadom týchto 

pripomienok.  

Čo by som ešte. 

Eee. Eee. Dokumentácia pre stavebné povolenie má byť 

hotová do konca júna 2019.  

Máme už aj prichystaný harmonogram, ktorý bude asi 

súčasťou už ďalšieho mestského zastupiteľstva.  

A do roku 2023 chceme, samozrejme, nosný systém druhú 

časť dokončiť.  

A to je asi všetko.  

V prípade nejakých otázok budem komunikovať.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Toto je priestor na diskusiu o tomto bode programu.  

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Chcela by som sa spýtať, eee, koľko percent 

pripomienok bolo zo strany hlavného mesta, ktoré teda 

hlavné mesto dávalo Remingu, koľko percent, odhadom, 

nemusíte presne zapracoval Reming? 

Druhá otázka. Koľko financií už bolo  za tento 

projekt vyplatených? Ako koľko percentuálne približne prác 

ešte ostáva?  

Ďalšia vec. Chcem sa spýtať na troch odvolávateľov. 

Jedným  z nich je, teda viacerí z nich, pravdepodobne, 

alebo teda podľa indícií zo strán rokovateľov prejavili 

istý nátlak na hlavné mesto za účelom vydania súhlasných 

stanovísk, alebo teda nejakých iných výhod. Ak je to pravda 

a dochádza tu k nejakému vydieraniu, chcem sa spýtať či sa 

nezváži aj nejaké posúdenie, či nejde o trestnú činnosť 

vydierania.  
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A ešte sa chcem spýtať či má mesto nejakého 

konzultanta, ktorý posúdi, či náhodou sa Reming nespráva 

ako projektant, ktorý má monopolné postavenie na Slovensku 

nie celkom etický k mestu, hlavne zo svojej pozície 

monopolného projektanta v týchto veciach?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, rýchla reakcia pani Kratochvílovej.  

 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja by som zareagovala len niektoré z tvojich otázok 

a potom poprosím spracovateľov materiálu. 

My rokujeme s obidvoma zástupcami ľudí, alebo teda 

firiem, ktoré sa odvolali voči tomuto projektu.  

Rovnako teda sa snažíme rokovať s Okresným úradom, na 

ktorom teraz je to rozhodnutie o teda to povolenie 

o územnom rozhodnutí. To je jedna vec. 
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Druhá vec je tá, že rovnako rokujeme aj s firmou 

Reming o zapracovaní tých požiadaviek mesta.  

Minulý týždeň v piatok prebehlo jedno rokovanie aj za 

prítomnosti riadiaceho orgánu. Pred tým boli rokovania aj 

za účasti riadiaceho orgánu aj za účasti Džasper, Džaspers 

(JASPERS).  

Faktom je to, že mesto malo viaceré pripomienky. Boli 

veľmi pekne spracované, alebo veľmi dobre spracované 

materiály, o ktorých teraz rokujeme so so zhotoviteľom tej 

projektovej dokumentácie. Niektoré z týchto pripomienok 

budú zapracované už do dokumentácie pre stavebné povolenie. 

Tie ďalšie, pre dokumentácie pre realizáciu (gong) stavby. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte môžme dať čas? Môžme predĺžiť, alebo? Lebo to 

bola faktická, že? Ale zároveň to bol zas aj spracovateľ.  

Ale myslím, že bolo, bolo povedané všetko. Všetko.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Koľko financií bolo vyplatených?  

Za spracovateľa, kolegovia, viete?  
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(poznámka: počuť slová  „v záverečnom slove môžem) 

Dobre.  

Tak sú nejaké ďalšie otázky?  

Tak potom za spracovateľa, nech  sa páči, máte slovo, 

kolegovia.  

To už je záverečné slovo. 

Ing. Tibor   K u r á k , oddelenie stratégií a projektov: 

Pán Brliť odpovie. 

 

Ing. František   B r l i ť , koordinátor odbornej pracovnej 

skupiny pre NS MHD 2 časť (poradný orgán primátora): 

Dobrý deň. 

K tomu vyplateniu.  

V podstate k vyplateniu prác projektových pri 

prichádza priebežne, kontinuálne, podľa toho, ako sa 

jednotlivé stupne dokumentácie, dokumentácie odovzdávali.  

Dneska spracovaná dokumentácia na stavebné povolenie. 

Dokumentácia na stavebné povolenie v zmysle dodatku zmluvy 

bolo dohodnuté, že ku koncu roku 2018 bude vyplac, 

zaplatená rozpracovanos. A rozpracovanosť bola ku koncu 
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roku 2018 zaplatená vo výške sedemdesiatpäť percent 

nákladov na dokumentáciu na stavebné povolenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nie sú žiadne ďalšie otázky, tak 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 SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu 

o stave realizácie Nosného systému emhádé (MHD) 

v Bratislave. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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.) 

Pome jesť. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Koľko ešte potom?  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných bolo tridsaťtri. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo sa nula poslankýň alebo poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 18-Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 

 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 

J. Poláčiková  ÁNO 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  ÁNO J. Káčer nám. 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  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová   J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 

Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v 

Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 19 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV PROJEKTOV 
DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, KTORÝCH 
REALIZÁCIA SA PREDPOKLADÁ V RÁMCI 
OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 2014 – 2020 
A INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ 
PROGRAM 2014 – 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod devätnásť, Informácia o stave príprav 

projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa 

predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra 2014, 2020 a IROP 2014, 2020. 
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Nech sa páči, kolegovia, máte slovo za spracovateľa. 

Ing. Gabriela   B a l k ó ,  PhD., oddelenie stratégie 

a projektov: 

Dobrý deň. 

Vážení prítomní,  

dovoľte mi, aby som vám v krátkosti zreferovala 

aktuálny stav dopravných projektov v rámci operačných 

programov opéií (OPII) a IROP. 

V rámcii opéií (OPII)  tam riešime modernizáciu, 

modernizáciu električkových tratí.  

Dúbravsko-Karloveská radiála, tam od posledného eee 

poslednej prezentácie tohto materiálu bolo vyhlásen, bol 

vyhlásený víťaz súťaže v novembri 2018 následne prebiehala 

kontrola na riadiacom orgáne a na ÚVO. Ako to doobeda tu 

odznelo, dostali sme rozhodnutie z ÚVa (ÚVO) tak, že 

začiatok stavebných prác sa trošku po posúva a nemo ne 

nevieme teraz presne, presný termín povedať.  

Tam ešte súťažíme aj stavebný dozor na túto stavbu. 

Od januára prebieha vyhodnocovanie podaných ponúk.  

Pri projektoch Ružinovskej a Vajnorskej radiály tam 

tiež bol vyhlásený súťaž. Firma Dopravoprojekt. 
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Ružinovská radiála je teraz na kontrole na ÚVO a pri 

Vajnorskej radiále bola podaná námietka na ÚVO. 

Dopravný podnik v rámci opéií (OPII)  rieši 

modernizáciu údržbovej základne tretiu etapu, depo Jurajov 

dvoj dvor, aj vozovňa Krasňany.  

Mali vyhlásené verejné obstarávanie, ktoré bolo 

zrušené a teraz pripravujú nové, novú súťaž.  

V rámci opéií (OPII)  mesto ešte pripravuje projekt 

trolujbusovej trate Patrónka - Karlova Ves.  

V novembri 2018 mesto poslal zámer Národného 

projektu, aby riadiaci orgán zaradil tento projekt do 

zoznamu Národných projektov, aby sme mohli čerpať financie 

opéií (OPII). 

V rámci Operačného programu IROP mesto realizuje 

projekt vybudovania cyklotrasy Starohájska.  

Kvôli zimnému obdobiu je teraz tam technologická 

prestávka a realizácia má prebehnúť do konca mája 2019. 

Mesto pripravuje ešte v tomto operačnom programe 

modernizáciu svetelne riadených križovatiek, preferenciu 

emhádé (MHD). A to ešte to v tomto, v tomto polroku sa  

chystá podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej?  

Ďakujem pekne. 

Ing. Gabriela   B a l k ó ,  PhD., oddelenie stratégie 

a projektov: 

Z mojej strany všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, vážené poslankyne a vážení poslanci, 

otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Dávam slovo návrhovej komisie. 

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 SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu berie na vedomie Informáciu 

o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých 

realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra 2014 až 2020 a IROP program 

2014, 2020.  

Pán primátor,  
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môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujme. Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo sa nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 19-Informácia o stave príprav projektov dopravnej infra 
štruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 
a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 

 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  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   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. 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  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o stave príprav projektov dopravnej 

infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 
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Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 

a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 

 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o stave príprav projektov dopravnej 

infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 

a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020. 

koniec poznámky) 

 

BOD 20 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY Č. 1147/2013 
ČASŤ D BOD 2 ZO DŇA 25. 5. 2013 – 
STAV POSTUPU PRI PRÍPRAVE VÝSTAVBY 
ROPOVODU BRATISLAVA – SCHWECHAT 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvadsať. 

Čas obeda sa blíži. 
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Informácia o plnení uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy číslo 1147/2013 

časť dé (D) bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 – Stav postupu 

pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat. 

Ja ktopu k tomu poviem iba jedno vec. 

Mal som telefónny rozhovor s pánom ministrom Žigom, 

ktorý sa ma na toto pýtal a povedal som, že naďalej 

pretrváva názor Bratislavy, že tento ropovod nechceme. 

A pán Budaj mal minule skvelú pripomienku, že na to, 

aby sme to naozaj len nedeklarovali, ale to aj naozaj mali, 

bude treba zmeniť v územnom pláne tú zónu tak, ako je teraz 

stále v územnom pláne určená pre ten ropovod. 

Takže, chcem iba povedať, že názor mesta sa nemení 

v tomto bode. 

Ale dávam, dávam, samozrejme, slovo nášmu kolegovi. 

Pádo pánovi Chovancovi. 

Ing. Roman   C h o v a n e c , vedúci oddelenia energetického 

manažmentu: 

Dobré popoludnie prajem. 

Ďakujem, pán primátor, za informáciu.  

Ja už vlastne k tomu nemám čo dať. Materiál je 

spracovaný ako každý, každého polroka ako informačný 
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materiál. V podstate uznesenie je platné. Bez toho, aby 

mestské zastupiteľstvo nejak rozhodlo ináč ako je 

momentálne tak, tak sa nebude, nebude sa v rámci trasovania 

ropovodu diať, diať nič.  

V rámci tohto uznesenia, alebo tohto materiálu mal, 

bol predložený do mestskej rady a takisto aj do komisie 

životného prostredia a územného plánovania. Obidva orgány 

doporučujú prerokovať tento materiál a zobrať na vedomie.  

Ďakujem pekne zatiaľ.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu ná návrhu. 

Pani Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Chcem ešte upozorniť, že okrem toho enviromentálneho 

záujmu hlavného mesta je tu aj záujem hl vyššieho územného 
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celku. Bratislavský samosprávny kraj vo svojom územnom 

pláne nemá ropovod zakreslený, vylúčil ho v roku 2013.  

Čiže, je v podstate aj povinnosť mesta zosúladiť svoj 

územný plán s územným plánom vyššieho územného celku. Zo 

zákona. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Lenč,  

máte slovo. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ďakujem pani kolegyni Pätoprstej, že túto informáciu 

dala. Ja som tiež mal také nejaké vedomie, že na župe sa 

s tým niečo robilo. Len som si nebol celkom istý. 

Svojho času keď tento problém bol aktuálny, tak sa 

táto správa podávala vlastne na každom zastupiteľstve, 

teraz sa to zmenilo, že každého polroka. Ide sa to meniť, 

že raz za rok. 

Ja som už na mestskej rade apeloval na vedenie mesta, 

že ak by sa v tejto veci niečo hýbalo, že by sme boli teda, 

by som bol rád, keby zastupiteľstvo dostalo o tom 

informáciu. 
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Neviem, čr teraz, či pán primátor, to čo ste 

hovorili, znamená, že sa tam nejaké vody čeria, keďže sa na 

to pýtal niekto, kto ja ani neviem kto to je? Ale 

predpokladám, že asi niekto od investora, alebo 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, nie. Pán minister. 

Pán minister Žiga. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Jaj minis. Aha, minister. Prepáčte, to som 

nezachytil.  

Tá pripomieka pána Budaja je namieste. Otázka je, že 

či teda vy ako vedenie mesta niečo s tým územným plánom 

budete robiť, či niečo pripravíte, alebo či potrebujete 

nejaké podporné uznesenie zastupiteľstva? Asi by bolo dobré 

si to nejako rozmyslieť a ak, ak áno, tak, tak môžme niečo 

také schváliť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Ja chcem informovať zastupiteľstvo, že to bol 

telefonický rozhovor. Budem mať aj osobné stretnutie, kde 

sa na tú tému s ním budem baviť a jasne budem deklarovať 

postavenie nášho mesta.  

A samozrejme, určite sa priblížime k tomu, aby sme 

urobili nejaké zmeny a doplnky územného plánu, kde to 

budeme riešiť, aj keď to je, myslím, komplikovanejšie ako 

zmenami a doplnkami.  

Mali sme už o tom diskusiu. 

Pokiaľ nie sú ďalšie body do diskusie, 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 tom znení, v akom 

bolo predložené.  

Čiže, v bode A berie na vedomie Informáciu  o plnení 

uznesenia k tomu trasovaniu ropovodu,  

A v bode bé (B), nebudem to celé čítať, ale 

v podstate si tú polročnú frekvenciu predkladania správ 

nahrádzame ročnou frekvenciou predkladania správ.  
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Čiže, raz za rok to budeme dostávať na vedomie. 

Pán primátor,  

môžte 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.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 20-Informácia o plnení uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 

časť D bod 2 zo dňa 25. 5. 2013 – Stav postupu pri príprave 
výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 

 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 
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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  ÁNO J. Káčer nám. 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  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo 

dňa 26. 6. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby 

ropovodu Bratislava – Schwechat 

 
Uznesenie  

zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 

2013. 

 

B. schvaľuje 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 v 

znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.5 zo dňa 31. 

03. 2016 nasledovne: 

text: "polročne, počnúc 31. 03. 2016" 

sa nahrádza 

textom "raz ročne, vždy k 31. 03.". 
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koniec poznámky) 

 

 

BOD 22 NÁVRH NA VYSTÚPENIE ZO ZÁUJMOVÉHO 
ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB SLOVENSKÝ 
DOM CENTROPE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod dvadsaťdva Návrh na vystúpenie zo 

záujmového združenia právnických osôb Slovenský dom 

Centrope.  

Nech sa páči.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Za spracovateľa prednesie návrh pani, pani Kučerová. 

Nech sa páči, dobrý deň. 

Vážená kolegyňa,  

máte slovo, nech sa páči. 

RNDr. Katarína   K u č á r o v á ,  poverená vedením 

oddelenia stratégie a projektov: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 
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Dobrý deň vážení poslanci. 

Predkladáme materiál Návrh na vystúpenie záujmového 

združenie právnických osôb Slovenský deň Centrope.  

Uvedený materiál je v zastupiteľstve už druhýkrát. Na 

náš návrh bol podrobne zdôvodnený v dôvodovej správe. 

Prešiel príslušnou komisiou, ktorá odporučila návrh na na 

podporiť a vystúpiť z uvedeného združenia.  

V prípade potreby v rámci diskusie po podrobnejšie 

uvedieme dôvody, ak bude, ak bude treba. 

Vážený pán primátor,  

ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja chcem iba povedať, že my sme v rámci kompromisu 

urobili to, že sa bude vystupi, že by sa malo vystúpiť až 

od budúceho roku.  

Takže, tento rok ešte Bratislava v Centrope bude 

súčasťou a tak je, myslím že aj to uznesenie napísané.  

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Ak nikto nemá žiadny príspevok, máme tu, máme tu 

občana, ktorý sa chce zapojiť do diskusie. 
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Prosím, z zahlasujte za to, aby pani Mikušová Tatiana 

mohla sa stať súčasťou diskusie o tomto bode programu.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Mikušová,  

máte slovo. 

Nech sa páči. 

Občianka Tatiana   M i k u š o v á ,  riaditeľka združenia 

Slovenský dom Centrope: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. 

Keďže som riaditeľkou kancelárie uvedeného združenia, 

považujem si za povinnosť vystúpiť k tomuto bodu a podať 

vám takú správu a informovať vás o aktivitách, stave 

a výstupoch nášho združenia, pretože je mi ľúto, ale 

v materiáli je o nich pomerne dosť málo. 

Takže, čo vlastne ponúkame našim členom, ktorými sú 

kraje a mestá? 

Ponúkame im tvorbu produktov, hlavne v cestovnom 

ruchu a kultúre a ich marketing. Sieťovanie partnerov 

v zahraničí. Tvorbu politík a stratégií v odborných témach. 
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Organizujeme odborné podujatia a tiež sa snažíme o spájanie 

mesta v regióne. Dovnútra v rámci kraja, ale aj samozrejme 

do zahraničia.  

To, čo mesto, to čo to mestu donieslo, keďže som túto 

otázku už dostala viackrát.  

My hlavne tvoríme produkty, tématické cesty. Jednou 

z nich je, napríklad, Európska kultúrna cesta svätého 

Cyrila a Metoda.  

Ďalej tématická cesta Malého Dunaja. Vínne cesty, 

Cestu Záhorá, Záhorím. Pre vláčik Záhoráčik. Cestu krížov 

z Marianky do Svätého Jura.  

Keď pôjdete po cyklotrase z Bratislavy po JURAVe, 

zastavte sa, prosím, v Svätom Jure alebo v Modre, tam sú 

dve odpočívadlá, ktoré tiež znišli, vznikli našou prácou.  

Budúci rok sa bude stavať cykel cyklotrasa až do 

Dolian, kde sme projektovú dokumentáciu vytva, vytvárali 

cez naše združenie.  

Choďte, prosím, na Devín, je tam nový infopanel, taký 

interaktívny, ktorý sme postavili minulý týždeň.  

To sú, napríklad, projekty, ktoré slúžia 

Bratislavčanom, ale sú tu aj ďalšie, ktoré budujeme.  
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Tá Európska kultúrna cesta je dneska na certifikácii 

v Rade Európy pre kultúru. Bude z toho, naozaj, silný 

produkt.  

Myslím, že každý, možno viacerí z vás ste sa už 

stretli s týmto magazínom, ktorý držím v ruke, ktorého 

tretí ročník budeme tento rok robiť. Tam ten mra, ten 

magazín sa volá, naozaj, Bratislava región. Bratislava je 

tam silne zastúpená. 

Ja by som bola rada, keby sa aj ďalej Bratislava 

v tomto Regióne nachádzala so svojimi prioritami, ale ako 

náš člen.  

Je to ďalší produkt, ktorý robíme už tretí rok a volá 

sa Zľavová karta pre obyvateľov, rodinné pasy. Ja by som 

bola veľmi šťastná, keby sme ju vedeli spojiť s mestskou 

kartou, lebo je to produkt pre našich obyvateľov a je pre 

nich zdarma.  

Mesto si, keďže sa venujeme tomu turizmu tak veľa, 

mesto nemá dneska odbor cestovného ruchu. Nebuduje svoje 

produkty a tak chceme pomáhať aj mestu Bratislava s tvorbou 

produktov.  

Ešte jednu (gong) poznámku.  

Môžem dopovedať, alebo som skončila. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte jednu vetu, nech sa páči. 

Občianka Tatiana   M i k u š o v á ,  riaditeľka združenia 

Slovenský dom Centrope: 

Dobre. 

Takže, nebudem sa viacej venovať ničomu inému, iba 

tomu. Prosím, zvážte, že či mesto chce byť našim členom 

a zapojiť sa do projektov, v ktorých sa štyri roky 

absolútne nezapájal, alebo iba vystúpi. 

Ďakujem pekne za vypočutie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani Mikušová. 

Eem. Nie. Ideme ďalej. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Či? Sú tam stopky. Takže dod.  

Nech sa páči, pán Vetrák. 

Budeme to dodržiavať. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. Lebo to už. Neviem, či to mala byť faktická, ale 

to sa už, to už potom bolo, tie prihlásenia. 

Áno, ale, ale to nebola faktická, ste sa prihlásili 

riadne. Lebo preto vám to asi ukazuje červeným. 

No, ja budem čítať teda ten návrh uznesenia.  

No, len na pani Mikušovú. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale už sme  

Predseda návrhovej komisie 

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

Faktickou prihlásiť. Oni sa nehlásili faktickou.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak jeď, tak jedine, že pán primátor to uzná, že to 

je faktická,  potom môžme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Tak dobre.  

Tak nech sa páči. Nech sa páči. Ja som myslel, že tá 

diskusia skončila. Ale keď nie, tak poďme na pani starostku 

Kolkovú. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja by som sa chcela prihovoriť za prípadné stiahnutie 

tohto materiálu, alebo minimálne pre jeho prehodnotenie.  

Ozaj hlavným takým argumentom celého je, že 

Bratislava nemala nejaký hmatateľný prínos z členstva 

v tomto združení. Ja by som to skôr pri priradila 

k nekomunikovaní alebo nespolupráci. A zároveň teda vidím 

ozaj nejaký taký priestor pre využitie práve členstva 

v tomto združení. Možno pre ciele akoby podpory rôznych, či 

už turizmus, alebo, alebo teda využívanie na rekreáciu.  

Tie spomínané rôzne cesty a ozaj teda, chystá sa 

teraz tá Cyrilometo metodejská cesta. Je to pre mňa pomerne 

lacný,  z pohľadu rozpočtu lacný nástroj na podporu 

cestovného ruchu a posilňovania nejakého takého mena (gong) 

Bratislavy na mape turistickej. 

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

V mnohom ma predbehla pani starostka Kolková. Ja by 

som sa tiež chcela prihovoriť, minulé zastupiteľstvo, 

myslím že niekedy  v závere volebného obdobia tiež dostalo 

takýto materiál na stôl a sme ho nedpodporili. 

Ja si myslím, že celá táto myšlienka zakapala na 

nezáujme hlavného mesta. Štyri roky ignorácie tohto úsilia. 

A to, že niekto štyri roky ignoroval, by sme my nemali 

teraz ako že zabiť jedným hlasovaním.  

Ja by som sa prihovárala, aby sa tento materiál 

stiahol tiež.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pán Brat. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja aj na komisii, keď sme mali tento návrh, ja sa 

musím priznať, že som sa zdržal, nie preto, že by som chcel 

byť za alibistu, ale preto, že som počul naozaj veľa 

protichodných tvrdení, ktoré si navzájom odporovali. 

Ja osobne som dospel k názoru, že mesto z rozličných 

dôvodov nevyťažilo z toho členstva to, čo vyťažiť mohlo 

a nechcem povedať, že som si istý, že v budúcnosti by mohlo 

vyťažiť viac, pretože úprimne, to neviem úplne posúdiť.  

Ale chcem povedať len toľko, že z môjho pohľadu je to 

veľmi nejednoznačné a podľa mňa by sme to mali sa nad tým 

aj takto zamyslieť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Ožvaldová,  

máte slovo. 

PhDr. Alžbeta   O ž v a l d o v á ,   poslankyňa MsZ: 
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Ďakujem pekne. 

Ja si myslím, že je to tak. Päťtisíc euro čo je 

členské, je zaplatené na tento rok.  

Nemyslím si, že tento materiál je vhodný teraz a mať 

to na stole. Treba spolupracovať s Centrope. Môžem 

potvrdiť, že v rámci župy veľmi dobrá je spolupráca. Župa 

prispieva na chod Centroope do stodvadsiatimi tisícami eur. 

A máme z toho úžitok. 

Ja si myslím, že treba s nimi spolupracovať. A keď 

nebude vzájomná spokojnosť, tak tento materiál treba dať ku 

koncu roka.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán riaditeľ magistrátu,  

nech sa páči. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

K tomu troška povedať takého ideovo.  
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Viacmenej, keď si pozriete aj ten materiál, tak je 

tam, sú, sú v ňom nejaké čísla. Je, sú v ňom (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) taká analýza toho, čo mesto ťažilo 

z tohto, z tohto projektu, alebo z účasti z členstva 

v tejto organizácii.  

Ale napríklad to sme navrhli tento materiál, dali sme 

tam kompromisné riešenie, že dotiahnime ešte ten jeden rok 

a môžme sa pozrieť na to, že akým spôsobom ten rok vieme, 

vieme nejakým spôsobom využiť. Ale z dlhodobého hľadi 

hladiska mesto nepotrebuje nejakého sprostredkovateľa na 

to, aby si robilo tú agendu, ktorú Centrope zabezpečuje.  

Dali sme do toho už rádovo v desiatkach tisíc eur bez 

nejakého využitia. A napríklad, toho sme sa rozhodli, že 

radšej vystúpme a robme si to vo vlastnej réžii. To je taká 

naša predstava, že mať niekoho na to, aby sme, aby sme, aby 

nás prepájal s nejakými partnermi v zahraničí, alebo aby 

nám prinášal nejaké grantové možnosti, to si vieme robiť aj 

sami a to chceme robiť sami, taká, taký, taký je náš zámer.  

Samozrejme, práve preto sme dod navrhli nevystúpiť 

hneď, ale počkať ešte ten rok, že uvidíme, že či sa tá 

spolupráca nejakým spôsobom rozbehne. Ale z hľadiska 

nejakého dlhodobého prínos prínosu, my nevidíme nič, prečo 

by Bratislava mala pokračovať v členstve.  

Tak to je, tak je to aj v tom materiáli samotnom. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Keby, keby som mohol navrhnúť kompromisné riešenie, 

navrhujem, že keďže tento rok aj v tom uznesení je, že 

nevystúpime a malo by to byť, že budúceho roku, počkajme 

ako sa to bude vyvíjať tento rok, čo povedala pani 

poslankyňa Ožvaldová, stiahneme tento návrh a a na konci 

tohto roku sa o ňom môžme podiskutovať. A už budeme mať aj 

nejaké hodnotenia, ako prebiehal tento rok.  

Môžme to tak urobiť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To znamená, že stiahnem tento návrh nejakým. Ale to 

sa musí odhlasovať iba, alebo ho stiahnem?  

To znamená, že sťahujem tento návrh.  

Dobre?  

A keďže.  

Je to v poriadku takto?  

A keďže je trinásť nula, nula, hodina, na ktorú sa 

všetci tešíme, alebo tešíte, tak vyhlasujem obedovú 

prestávku do štrnásť nula, nula.  
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Prosím vás, buďme presní, lebo potom príde pán 

Pavlík, krajský riaditeľ policajného zboru. 

Ďakujem pekne. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno. Môžme sa k tomu vrátiť.  

 

(prestávka od 13.00 do 14.03 h) 

 

BOD 2 SPRÁVA O BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCII NA 
ÚZEMÍ MESTA BRATISLAVA ZA ROK 2018 

(po prestávke) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme vážené. 

Ko, komisiu máme nejak po kope?  

Tím (Team) Vallo to tu počtom drží. Dobre. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prejdime na bod číslo eee, ddd, pardon.  
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(poznámka: primátor hľadá v poznámkach) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

V podstate bod číslo dva, Správa o bezpečnostnej 

situácii na území mesta Bratislava za rok 2018. 

Ja by som chcel veľmi pekne privítať na našom 

zastupiteľstve krajského riaditeľa Policajného zboru, pána 

plukovníka Adriana Pavlíka. 

Takže, nech sa páči, máte slovo. 

Alebo, kto?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre dávam, nie? Takto slovo.  

Dobre.  

Takže, ďakujem veľmi pekne. Počúvajme. 

plk. Mgr. Adrian   P a v l í k ,  riaditeľ Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave: .  

Dobrý deň vám prajem, dámy a páni.  

Takže mojou dnešnou úlohou nebude vyčerpať vás, ale 

vyčerpať tému, ktorú som dostal za úlohu odprezentovať. 
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Jedná sa teda o spracovanie prierezu, je to 

charakteristika vlastne trestnej činnosti, ktorá pozostáva 

nie len z činnosti služby kriminálnej polície. Dotknem sa 

činnosti dopravnej polície a poriadkovej. 

Chronologicky ale niekoľko čísiel predsa len budem 

musieť uviesť.  

To je za rok 2018, bolo v Bratislave zaevidovaných 

osemtisícstojedna trestných činov,  z ktorých 

tritisícosemstotri sa nám podarilo objasniť, kde sme na 

objes objasnenosti zhruba štyridsaťsedem percent.  

Z hľadiska štruktúry nápadu trestnej činnosti 

evidovanej na útvaroch v pôsobnosti krajského riaditeľstva.  

Majetková trestná činnosť v roku 2018 tvorila takmer 

polovicu, skoro päťdesiat percent celkového nápadu trestnej 

činnosti zaznamenanej na území Bratislavy. 

Štatistika, aj keď nie som zástancom toho, aby 

riadila policajný zbor, má jednu veľmi dôležitú úlohu a to 

jest, nastaviť nám priority.  Určite v tomto prípade ako 

problematika krádeží, krádeží vlámaním nie len do obydlí, 

ale nasmerovaných na krádeže motorových vozidiel, a teda, 

veci z nich, je jedna z priorít, ktoré musíme tiež dávať do 

popredia vzhľadom na to, že je tam dotknuté niečo, čoho si 

ľudia veľmi cenia a to je poči pocit bezpečnosti, pocit, 

ktorý môže veľmi ohroziť ak ho stratia pocit bezpečnosti 

v svojom obydlí.  
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Vrátim sa ale naspäť.  

Úlohky, ktoré nám boli vlastne zadané na rok 2018 pri 

zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a verejných 

podujatí, zhromaždenia a športových podujatiach, boli 

plnené na požadovanej úrovni. Na zabezpečenie verejného 

poriadku bolo v Bratislave vykonaných celkovo 

sedemstosedemnásť bezpečnostných opatrení.  

Čo sa týka hľadiska, to je dopravnej nehodovosti.  

V Bratislave klesol počet dopravných nehôd, ale viac 

nehôd bolo zavinených pod vplyvom alkoholu. Celkovo sa 

stalo v Bratislave tisíctristodvadsaťštyri dopravných 

nehôd, pri ktorých bolo šesť osôb usmrtených, 

päťdesiatsedem ťažko zranených a tristošesťdesiatsedem 

ľahko zranených.  

Môže dochádzať k rozdielom v štatistike. Lebo táto 

bola vlastne urobená len pre vás vzhľadom na to, že krajské 

riaditeľstvo, možno niektorí viete, neviete, sa skladá, čo 

sa týka územnej pôsobnosti ešte aj z priľahlých obcí. To 

znamená, nie obcí, ale miest Malacky, Pezinok, Senec. Táto 

štatistika, o ktorej som rozprával, sa dotýka ale iba 

piatich mestských bratislavských okresov.  

Ako som povedal, štatistika, čo sa týka nápadu 

trestnej činnosti aj v doprave, má pre nás obrovský význam. 

A to jest, aby nás vedela správne nasmerovať na miesta, na 

miesta, ktoré my ďalej analyzujeme čo sa týka príčin, 
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spôsobu vlastne a procesu tých dopravných  nehôd. Je to 

úzka spolupráca s problematikou dopravného inžinierstva, 

kde podrobujeme z týchto štatistík vlastne dopravných 

inžinierov, to jest miestnym zisťovaním na mieste, či je 

možné dopravným značením, alebo inou  úpravou odstrániť 

vlastne príčiny toho, čo vzniklo.  

To bol krátky prierez. 

Čo sa týka vlastne bližších informácií, ako som 

zadefinoval aj vlastne za celý rok 2018 sme sa venovali 

teda prioritne majetkovej trestnej činnosti. Aj keď 

udalosti, ktoré sa stali a teda, chcem ich vypichnúť hneď 

na začiatku, tragická udalosť zabitie pána Enriho Rodu 

(Henryho Acordu) na Obchodnej ulici spôsobili takisto aj 

v rámci výkonu služby štátnej polície určité zmeny. Aj keď 

musím povedať, to nebol dôvod prečo bola nastavený vlastne 

úprava výkonu služby v rámci letnej turistickej sezóny. 

Táto sa vždy upravuje na všetkých bratislavských okresoch, 

ako aj Malacky, Pezinok, Senec. 

Tu sme takisto ale museli bojovať s jedným zásadným 

problémom, a to jest nedostatok zdrojov, myslím ľudských 

zdrojov, kde na základe podpory aj Prezídia policajného 

zboru, aj ministerky vnútra boli vyčlenené sily 

a prostriedky z iných krajských riaditeľstvo, ktoré nám 

pomáhlali zvládnuť tie základné úlohy, ktorý policajný zbor 
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má, to jest ochrana života, zdravia, majetku na území celej 

Bratislavy. 

Takisto sme realizovali aj riadenú prax študentov 

strednej odbornej školy, ktorých sme všetkých vlastne 

navelili na zvýšenie výkonu služby priamo do týchto ako 

rizikových oblastí.  

V tomto spoločne nie len teda (gong) s mestskou 

políciou, ale so samotným mestom chceme pokračovať aj 

naďalej. Boli vytvorené viaceré skupiny, ktoré idú 

prierezom nie len bezpečnosti, ale aj dopravy. 

O podrobnostiach mi zatiaľ neprislúši, alebo neprislúcha 

informovať. Môžem len povedať, že úvodné stretnutie v rámci 

bezpečnosti už prebehli na teriotál, alebo teda na pôde 

krajského riaditeľstva, kde sa chcem poďakovať za prístup. 

Beriem to ako rovnocenné partnerstvo, ktoré možno s úplne 

inou optikou bude prihliadať na, takisto, ako som 

pomenoval, tie príčiny určenie a odstránenie vlastne 

samotného problémov od svojho nejakého jadra.  

Toto je, samozrejme, moje želanie. Chcem sa poďakovať 

ale za aktívny prístup, ktorý je tu z mnohými kolegami už 

ideme reálne aj na zajtrajšom stretnutí na pôde zasa okresu 

Bratislava I aj dávať do reálnych opatrení.  
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Tento princíp chceme spoločne nastaviť nie len teda 

na okres Bratislava I, ale Staré Mesto, chceme ho aplikovať 

na ďalšie vlastne rizikové miesta v rámci Bratislavy. 

Čo sa týka vlastne plnenia úloh, Krajské riaditeľstvo 

Bratislava má jednu osobitosť. To znamená, že plní úlohy, 

ktoré sú mu dané z vlastne rozhodnutia Vlády Slovenskej 

republiky, prípadne aj ministerstva zahraničných vecí.  

Teraz rozprávam o vlastne akciách v rámci obéesé 

(OBSE), u nás pracovný názov multipress, ktoré prebiehajú 

vlastne už od januára 2019. budú v priereze v mesiaci máj 

vlastne prerušené, tam budeme realizovať spoločne aj 

s vašimi silami s mestom, s mestskou políciou a s vašimi 

nástrojmi zabezpečenie hladkého vlastne priebehu 

majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré nás v termíne 

od 10. do 26. čakajú. 

 Pre nás tieto opatrenia nebudú len v tento termíne, 

oni budú predchádzať minimálne týždeň pred a pár dní po, 

k čomu takisto už som požiadal teda pána primátora, 

vzhľadom na to, že potrebujeme tam vytvoriť ešte nejaké 

osobitosti pre zabezpečenie nie len teda práce polície. Ja 

hovorím o celom integrovanom záchrannom systéme. 

A samozrejme, aj o spolupráci s mestskou políciou.  

To ako som povedal, že dokážeme zo síl a prostriedkov 

celého Slovenska vykryť a vlastne plniť si tie zákonné 
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útvary, teda zákonné úlohy, nám dáva ale ešte možné 

zazdrojovanie, ktoré určite potrebujeme spoločne s mestskou 

políciou a to je zdieľanie, alebo šerovanie (sharing) 

vlastne spoločných síl. K tomuto ale nebudem teda hovoriť 

veci, lebo to je niečo ešte, čo sa len pripravuje a k čomu 

máme spoločné sedenie.  

Rád by som sa dotkol ešte problematiky dopravy. 

To, že krajský dopravný inšpektorát, alebo krajské 

riaditeľstvo nie je až tak náchylné informovať verejnosť. 

Možno v užšom kruhu sme zadefinovali vo vzťahu k hodnotení 

dopravno-bezpečnostnej situácie ale spôsobené tým, že my 

máme vo svojom portfóliu zodpovednosť, alebo teda 

vstupujeme do riadenia medzinárodných koridorov, 

diaľničných sietí a vnútroštátnej prepravy.  

My sme požiadali vedenie teda Bratislavy, samozrejme 

aktívne sa zúčastňujeme na poskytovaní dát a informácií, 

aby sme v maximálnej miere poskytli to, čo je základom a to 

jest informáciu pre občana, ale uzatvorenie vlastne ako 

nejak spracovanie materiálu, by sme rozdelili radi do etáp. 

Nie je to podmienené ako nejakým dátumovým, je to 

podmienené naozaj zmeny etapy, čo sa týka ako hlavne rondlu 

obchvatu, ktoré nám zásadným spôsobom mení nájazdy 

a výjazdy. 

Ako som povedal, nás sa to dotýka aj vo vzťahu 

k medzinárodnej preprave. Je to vo vzťahu k riešeniu, 
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riadeniu a zodpovednosti medzinárodného korog koridoru nie 

len s Českou republikou, s Rakúskom, ale aj s Maďarskom. 

Z tohto dôvodu my pripravujeme, samozrejme, potom 

v koordinácii aj s vami ako s mestom uzatvorenie vlastne 

a analyzovanie etáp ako takých. Predbežne by ich malo mať 

sedem. Vyzerá to, že tá prvá by sa nám mohla niekedy za 

časti ako prázdnin aj preklopiť do ďalšej. Ale ako som 

povedal, toto všetko chceme v spolupráci s vami.  

Čo sa týka vlastne ďalších rozvojových vecí, ktoré by 

som sa možno nie až tak do minulosti, ale venoval sa 

súčasnosti a budúcnosti, je to problematika enviromentálnej 

kri, teda ako problematika envira ako takého.  

Bratislavský kraj spoločne s ďalšími krajmi spustil 

pilot, to znamená od 1. 4. budú vznikať samostatné 

oddelenia enviromentálnej kriminality, ktoré, samozrejme, 

naprieč Slovenskom sa bude vo svojej pôsobnosti ako líšiť. 

U nás to bude sila jedného samostatného operatívneho 

oddelenia a samostatných vyšetrovateľov zaradených pod 

úradom, pardon, pod Odborom kriminálnej polície pod 

problematikou ekonomiky.  

Ďalším pilotom, ktorý sme svojim spôsobom spustili aj 

na báze vlastne štartu týchto masívnych dopravných 

obmedzení, je aj vytvorenie lokálnej fejsbukovej 

(facebookovej) stránky, ktorá sa stala takisto nosným, 
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alebo ťažiskovým zdrojom. Nie len zdrojom, ale vlastne ako 

transferom informácií, ktorý sme využili vlastne ako 

v masívnej kampani, ktorú sme spoločne s mestom 

realizovali, ktorej vlastne výhody chceme takisto ešte 

ďalej testovať ako pri celom spektre činností policie, 

alebo teda krajského riaditeľstva.  

Ako som dostal informáciu, je možné tu vlastne 

realizovať aj prezentácie. Ja sa priznám, tentokrát som si 

to nedal. Hovoreným slovom ako človek nie až tak vystihne 

to, čo by chcel, pokiaľ to neni doplnené aj obrazom. Ja si 

beriem takú úlohu pre seba, nebude to až na budúci rok, ale 

v podstate aj na ďalšie stretnutie, kde budeme riešiť 

problematiku vlastne dopravy ako niečo obdobné, ako sme už 

pri vlastne pilote, ktorý sme spoločne s ministerstvom 

vnútra a prezídium realizovali, tak si niečo pripravím 

a budeme vám chcieť z toho pohľadu ako polície načrtnúť 

vlastne tie naše nejaké návrhy, alebo formy riešenia. 

To čo som veľmi rád a ešte raz zopakujem je, je to aj 

pre mňa veľká podpora, čo sa týka vlastne mesta, ktoré 

napriek zložitosti riešenia problematiky verejných 

športových, kultúrnych zhromaždení sa veľmi aktívne zapája 

do činností a vlastne v priorite aj našej činnosti, to jest 

udržania verejného poriadku, za čo sa chcem úprimne 

poďakovať.  
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Tá spolupráca, samozrejme, nezačala len teraz ako 

funkčnosťou ako nového pána primátora, ona kontinuálne 

pokračuje, len môžem povedať, že možno ešte rýchlejšie boli 

nastavené procesy, čo sa týka zlučovania kamerových 

systémov. Sú to, sú to všetko technické prostriedky, ktoré 

nám z pohľadu, ako som povedal, možno šetria, alebo budeme 

vedieť inde využiť ľudské zdroje.  

To sú tie pomyselné, keď je problém posle, pošlem tam 

hliadku, čo už u nás sa stáva dosť problémom, ale to bolo 

na nadľahčenie situácie. Samozrejme, tam kde môžeme ľudí 

adekvátne šetriť a neznižujeme kvalitu bez, pardon, kvalitu 

bezpečnosti, je naozaj používať adekvátne technické 

prostriedky.  

Toto si myslím, že bude aj pre Bratislavu ako jednak 

pre štátnu políciu, ako aj mestskú políciu ako tou úlohou 

do budúcna.  

Ideálnym spôsobom je naozaj dosiahnuť to, aby sme 

boli hermeticky uzavretí, čo sa týka stáleho kamerového 

systému, prepojenie nie len mestských systémov, ale 

prepojenie aj systémov vlastne policajného zboru, ktoré je 

naozaj ako v onlajn (on line) čase pri stálom kamerovom 

dohľade, budú poskytovať vlastne to, čo beriem ako najvyšší 

záväzok nie len pre obyvateľov, ale všetkých návštevníkov 

Bratislavy, a to je bezpečnosť.  
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Skrátka, ak dovolíte, ja by som ukončil. Ak budú 

nejaké dotazy, tak nech sa páči, som pripravený ich 

zodpovedať.  

Ďakujem zatiaľ. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ. 

To znamená, že otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

Nech sa páči, vaše otázky.  

Takže, sa to tu mení.  

Pán Krajčír,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja sa chcem v prvom rade poďakovať v mene mojom aj 

samozrejme gro Bratislavčanov, za bezpečnosť, ktorá teda 

nejakým spôsobom sa snaží dosiahnuť v tých uliciach. Ale 

musím povedať, že v podstate v poslednej dobe, pozorujem to 
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aj ja ako človek, ktorý do toho mesta veľmi rád chodil, sa 

mi tá Bratislava zdá byť čoraz nebezpečenejšia.  

Udiali sa tu dve vraždy, ktoré boli dôsledkom rôznych 

naozaj výtržností, ktoré nemuseli byť. Vyhasli dva ľudské 

životy.  

Každý deň, alebo respektíve, vždy v piatky, soboty sa 

na mňa obracajú mladí ľudia, čo sa v tomto meste deje? 

S niektorými sa stretávam, niektorí boli napadnutí, boli 

tam naozaj ťažké zranenia, kde ozaj bol len krok od toho, 

aby nejakým spôsobom ďalší život vyhasol. 

Nedávno som sa stretol s jedným pánom, ktorý z ničoho 

nič dostal v meste na ulici eee bitku s tým, že mal 

krvácanie do mozgu a v podstate to riešenie, ktoré teda on 

mi povedal, akým spôsobom bolo postupované, ja som ostal 

zhrozený. 

A v prvom rade podal trestné oznámenie, alebo 

respektíve, chcel podať trestné oznámenie, polícia prišla 

za ním do nemocnice, povedali mu, že nech vypíše nejaké 

papiere a keď bude mať od doktora odporúčanie, alebo 

respektíve lekársku správu, potom nech sa ohlási. Hej?  

To som bol veľmi prekvapený z takéhoto prístupu zo 

strany štátnej polície. A potom v podstate, ja by som chcel 

apelovať aj mestskou políciou, tie kroky sú aj riešime, ale 
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spolu aj so štátnou políciou nájsť ten spôsob ako zapojiť 

do tohto aj prevádzkovateľov podnikov, nakoľko nemôže 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) prevádzkovateľa podniku, 

kde sa tieto incidenty dejú, že majú síce kamery, ale oni 

neukladajú záznamy, lebo tie roztržky sa im tam dejú na 

dennom poriadku a ich nebaví chodiť vypovedať na políciu, 

tak tie záznamy absolútne nejakým spôsobom neukladajú.  

To je naozaj veľmi veľký alibizmus, podľa mňa z mojej 

strany, pozerať sa na to, že okej, dejú sa nám tu nejaké 

dennodenné bity, ale nám sa nechce chodiť nikde vypovedať, 

tak radšej si to ani nebudeme nejakým spôsobom ukladať tie 

záznamy a budeme sa tváriť teda, že tie kamery nám 

nefungujú. 

Ja by som naozaj, taká tá spolupráca a tá bezpečnosť, 

aby sa naozaj čo najviac zvýšila v tej Bratislave, lebo keď 

sa človek bojí ísť večer do mesta, je niekde problém.  

A ja viem, že polícia takisto ako aj mestská, však 

s týmto sme teraz riešili aj zvyšovali ten rozpočet, 

takisto aj štátna má problém aj s personálom tých ľudí, ale 

naozaj zamyslieť sa nad tým, nejaké teda. 

Ja som aj predseda bezpečnostnej komisie na meste 

a nejaké tie postupné kroky sú pripravené a naozaj spolu 

spolupracovať a hlavne v tých problémových časoch, ako je 
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piatok, sobota, byť v tých uliciach a naozaj, chrániť tých 

našich obyvateľov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Budaj, 

nech sa páči, máte slovo. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Chcem sa spýtať aj veľmi konkréktne aké sú opatrenia 

a príprava pred majstrovstvami, pretože Bratislava bude 

vystavená tejto skúške. Pamätáme si minulé majstrovstvá, 

nebolo to jednoduché. 

V tom zohráva špeciálnu pozíciu Hlavná stanica, známy 

neuralgický bod Bratislavy aj pokiaľ ide o drobné krádeže, 

aj obťažovanie a aj závažnejšiu kriminalitu. 

Chcem vám navrhnúť, keď už sme sa stretli takto 

priamo na zastupiteľstve a zároveň pánovi primátorovi, aby 

sme zorganizovali, môžbyť ešte aj do tých majstrovstiev, 

informačné stretnutie s poslancami, ktorí o to budú mať 
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záujem, prípadne aj s poslancami národnej rady, ktorí sú 

v brannobezpečnostnom výbore. Máme tu aj člena, poslanca 

mestského zastupiteľstva, ktorý je aj členom a predsedom 

výboru pre dohľad nad tajnými službami. Tieto všetky zložky 

by mali spolupracovať na bezpečnosti hlavného mesta. Ja 

verím, že do istej miery spolupracujú, ale koordinácia. 

Ja istú dobu som bol námestník, ktorý zodpovedal za 

mestskú políciu. A koordinácia je medzi mestskou a štátnou 

políciou je naozaj iba taká ad hok (ad hoc), podľa 

okolností.  

Myslím si, že to, čo stačilo pred desiatimi, piatimi 

rokmi, už dnes nestačí a treba dosiahnuť naozaj súčinnosť, 

aktívnu súčinnosť v ktorejkoľvek chvíli, aby sa zvýšil 

pocit bezpečia.  

To, čo predseda výboru, predseda komisie pred chvíľou 

povedal, naozaj odráža aj moje reflexie od občanov. 

Stratili niekdajší pocit bezpečia v centre mesta. A to bez 

ohľadu na to, či vo dne, v noci. A v noci už teda veľmi 

ťažko. Veľmi ťažko. 

Vieme určite a už to na záver, že sú na tom aj horšie 

mestá. Ale to nie je argument pre občanov, ktorí 

v Bratislave cítia, že sa to proste nevyvíja k lepšiemu. 

Nemusí to byť, samozrejme, dôvodom k tomu, práca polície, 

ale spoločnosť sa vyvíja  smerom k väčšej agresivite. 
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Bratislava je terčom rumunských a iných gengov 

(gangov) na vreckové a iné zlodejstvá.  

Čiže, ak by mal pán primátor záujem, ochotne prídem, 

presvedčím pána Grendela a ďalších ľudí, aby keď začíname 

odznovu toto volebné obdobie, aby otázka bezpečnosti mala 

nejaký priestor, lebo tuná je to len formálne vypočutie si 

správy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán riaditeľ,  

chcete zareagovať?  

Jak.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, môžme nakoniec potom. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Kolková,  

máte faktickú. 

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

Bratislava - Devín: 
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Ďakujem. 

Ja by som chcela doplniť len slová pána Budaja ešte 

z poukazom na na veľmi komplikované riešenie rôznych teda 

situácií, kedy dochádzame do styku s rôznymi  

extrémistickými skupinami.  

U nás v Devíne, som starostka  Devína pre 

predstavenie sa, veľmi je to ako obľúbené miesto práve 

takýchto  zoskupení, kedy prídu a teda z rôznymi prejavmi, 

či už sú to zástavy, heslá, príhovory a my tam spravidla 

stojíme, vieme o nich a nevieme urobiť prakticky nič. Asi 

si treba nejak jednoznačnejšie povedať, čo sa dá robiť, 

kedy ako a vedieť, vedieť byť pripravený na tieto, na tieto 

prejavy.  

Dokonca im prenajíme hrad, keď majú teda rôzne takéto 

zvláštne orientované zoskupenia svoje podujatia a teda 

zúčastňujú sa na rôznych ú podujatiach. 

Takže, na toto tiež nie sme pripravení. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Vrakune, pán Kuruc. 
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JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som v prvom rade chcel poďakovať šéfovi štátnej 

polície za prácu, ktorú polícia robí. Určite to nie je 

jednoduché a v dnešnej dobe aj ten počet policajtov určite 

nie je ideálny. Viem, že je tam podstav, aj finančné 

prostriedky na hodnotenie nie sú úplne fajn.  

Zas na druhej strane musím opäť ako starosta Vrakune 

na tú našu nešťastnú Stavbársku Pentagón upozorniť, že 

naozaj v poslednej dobe sa to opäť situácia dosť výrazne 

zhoršila. Ľudia sú nešťastní z toho, čo sa tam všetko deje.  

Počas zimných období predsa len tí drogovo závislí 

ľudia a neprispôsobiví občania nestanujú a nekempujú 

v okolí Pentagónu, ale sko sa skô, sa skryjú do tých brán 

a podobne, ale začína teplo, už začínajú vychádzať von. 

Aplikujú si tie drogy priamo v tom parčíku pred Pentagónom. 

Obťažujú tam okolitých ľudí.  

Boli za mnou v pondelok tí občania, nešťastní sú. 

Včera navštívili množstvo médií, takže opäť sa aj média 

o to začali zaujímať. Ja by som preto chcel, pán riaditeľ, 

poprosiť, keby sme mohli tomu Pentagónu nejak sa začať, ja 

nehovorím, že sa tomu nevenujete, ja naozaj si vážim tú 

prácu, ktorú tam robíte, častokrát nemáte ani kompetencie 

na to všetko, lebo ľudia vidia len nejakého dílera drog 
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a užívateľa drog a chcú, aby ste ho hneď zavreli. Rozumiem 

tomu, že na to kompetencie nemáte, ale možno keby tie 

hliadky tam častejšie chodili, kontrolovali, tak by sme 

znepríjemnili život a možno by tí ľudia odtiaľ odišli 

a možno by tam neboli. 

Takže, keď môžem, my určite zas zorganizujeme okrúhly 

stôl, tak ako sme ho robili minulý rok, myslím päťkrát, 

potom budem rád, keby ste prišli a možno aj povedali niečo 

tým našim Vrakúnčanom.  

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Slovo má pani Pätoprstá.  Poslankyňa a zároveň 

vicežupanka. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán plukovník,  
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ja sa vám chcem osobne poďakovať, pretože (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) viac ako pred rokom som vás 

upozornila na stanovisko okresného úradu životného 

prostredia, ktoré sídli vo vašej, teda na ministerstve 

vnútra, vo veci čiernej skládky Podunajské Biskupice 

a prosila som vás teda, aby ste začali sa tou už skládkou 

zapodievať. 

Myslím, že všetci videli výsledky vašej práce, a teda 

klobúk dolu, to čo sa vám podarilo.  

Ja v tom, v tejto veci vám teda veľmi ďakujem a chcem 

vás aj poprosiť, ale to sa týka potom aj mestskej polície, 

či by ste sa trochu nezapodievali Sadom Janka Kráľa. Okrem 

toho teda, že nám tam vypadlo svetlo, niekto to aj teda 

devastuje, sa tam nejakým spôsobom začali zgrupovať nejaké 

skupiny. Keby ste mohli trochu tomu nášmu Sadu Janka Kráľa 

sa povenovať.  

A potom aj na pána primátora.  

Trošku tomu osvetleniu tam vo, v noci vlastne 

nefunguje osvetlenie a sú tam nejaké skupiny, ktoré sa ešte 

snažia aj devastovať.  

Takže, chcem sa vám poďakovať za vašu robotu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem pekne. 

Pán starosta Petržalky Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som len jednu otázku sa chcel spýtať.  

A to je, že či sa kamerové záznamy krajského 

dopravného inšpektorátu dajú používať, napríklad, v rámci 

SMART CITY, na počítanie áut, ktoré prechádzajú a tak. Lebo 

dneska už je vcelku jednoduché cez aplikácie proste riešiť.  

Nejde tam o konkrétne ešpézetky, ide tam o kusy áut, 

ktoré prechádzajú niektorými smermi. A akýmkoľvek iným 

počítaním je to nereálne. 

Tak otázka len znie, že či je možné, či už cez mesto, 

cez mestské časti sa dostať k nejakým takýmto výstupom 

a vedieť na to aplikovať nejakú softvérovú aplikáciu, ktorá 

by napríklad vedela ukazovať toky, ktoré sa v čase menia. 

Lebo myslím si, že je momentálne asi najlepšie pokryté 

mesto máte práve vy takýmito systémami. A zrovna sú to tie 

zaujímavé križovatky, cez ktoré sa chodí. 

Takže, či takéto niečo je z vašej strany možné 

a možno v spojitosti s ďalšími vecami, ktoré má mesto, 

alebo Národná diaľničná spoločnosť, by sa dalo veľmi slušne 
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už so súčasnou technikou monitorovať aké sú pohyby, ktorým 

smerom, v ktorých časoch a tak ďalej.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.ja le 

Faktická poznámka pani starostka Devína Kolková. 

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

Bratislava - Devín: 

Ja len ešte jednu doplňujúcu otázku. 

V Bratislave ako funguje, alebo máme vôbec nejaké 

takéto oddelenie takzvanej ekopolície? Čiže, keď ide 

o nejaké trestné činy? Alebo priestupky alebo čo voči 

životnému prostrediu? Nám dosť často vykrádajú Kobylu 

a podobne. 

Kam sa obrátiť? Máme tu nejaký funkčný oddelenie na 

toto?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 
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Pani starostka Karlovej Vsi pani Čahojová, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne,  

pán primátor. 

Pán riaditeľ,  

no ja patrím k tým šťastnejším starostom, ktorí žijú 

aj podľa vašich štatistík.  podľa vašej správy v tej 

mestskej časti, ktorá má hádam najmeč nam najmenšie 

problémy. My sa tomu veľmi tešíme a predpokladám, že to nie 

je len zhoda šťastných náhod, ale aj výsledok vašej práce, 

ktorá nie je jednoduchá v daných objektívnych podmienkach 

a s počtom ľudí a s ľuďmi, ktorých máte k dispozícii.  

Tiež vieme, že teda s ľuďmi a s tými per personálnymi 

kapacitami, to je dnes ťažké. 

Pán riaditeľ,  

ja by som možno upriamila vašu pozornosť na jednu 

takú problematiku, ktorá nás trápi. V jednej sme sa vám 

snažili pomôcť a to je zníženie kriminality a spojenej 

s hazardom, alebo porušovaním verejného poriadku, čo sa nám 

ale nepodarilo. Ale to neznamená, že sme skončili, my 

v tomto úsilí ešte budeme pokračovať. Ale to je len možno 

taká čiastková záležitosť.  
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Ale veľmi nás trápi problematika parkovania. A my, 

ktorí žijeme na sídliskách, alebo máme väčšiu časť 

obyvateľstva, ktoré žije na sídliskách, tak za problém 

považujeme parkovanie úžitkových motorových vozidiel 

dlhších ako päť a pol metra na sídliskách.  

Je, vieme o tom, že sú mestá na Slovensku, kde 

v takýchto obytných zónach parkovanie takýchto motorových 

vozidiel nie je možné. My v Bratislave to akosi nevieme 

dosiahnuť. Ja by som bola veľmi rada, keby ste sa možno aj 

vy pozreli na túto problematiku, či by sa to nedalo zmeniť, 

lebo veľmi výrazne by sa tým vylepšila situácia v niektrých 

veľmi kritických úsekoch parkovania, najmä na sídliskách.  

Veľmi pekne ďakujem a želám vám do vašej práce 

priaznivo naklonený rozpočet a veľa zdravia a síl. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A pán poslanec Vetrák. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

No mám trocha výhodu v tom, že už moji predrečníci 

povedali viaceré veci, ktoré by som aj ja spomenul. 

Čiže, tiež začnem tým, že by som sa rád poďakoval 

najmä kvôli tomu, že teraz ako som sa dostal do tej 

dozornej rady OLa (OLO), tak tiež oceňujem, že v tej 

oblasti s tými skládkami s odpadom sa urobil kus práce.  

Tiež viem, že tá situácia nie je veľmi jednoduchá. 

Pokiaľ ide o príslušníkov policajného zboru, či už ide 

o ich počet, alebo o celkové ich zabezpečenie a podobne. 

Nakoniec, v rodine mám príslušníka policajného zboru, takže 

poznám situáciu vcelku dobre.  

Čo by som možno chcel rád upriamiť vašu pozornosť na 

to, že keď som si prechádzal tú správu a porovnával ju so 

správou mestskej polície, tak mi tam v v tej časti, ktorá 

sa zaoberá dopravno-bezpečnostnou situáciou chýbalo 

vyhodnotenie ešte tej činnosti, ktorú robíte popri tom, že 

teda vyšetrujete a zaoberáte sa tými dopravnými nehodami. 

Viem, že či už sú to príslušníci krajského dopravného 

inšpektorátu, alebo aj priamo potom v priestupkovom konaní 

príslušníci okresného dopravného inšpektorátu, taktiež 

riešite priestupky, riešite, či už keď sa dávali nejaké 

papuče sa odťahovalo a podobne. 
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Proste, táto štatistika a tieto veci ak by sa tam 

dali v budúcnosti doplniť, lebo to osobne mi tam chýbalo.  

V tej správe mestskej polície to je zaznačené 

a samozrejme, mal som aj v posledných mesiacoch možnosť 

s niektorými známymi riešiť priestupky na tomto úseku, 

a teda narazil som tam na niektoré nezrovnalosti. Nechcem 

to tu nejako verejne hovoriť, ak by ste si potom možno 

v najbližších týždňoch, mesiacoch na mňa niekedy čas, tak 

by som sa ohlásil a by som vám to povedal skôr osobne, lebo 

ne nechcem kvôli možno pár jednotlivcom, pár príslušníkom 

policajného zboru znehodnocovať proste celú tú prácu toho, 

toho, tých vašich príslušníkov, ktorí, ktorým ste 

nadriadení.  

Tak som rád, že aj som sa mal možnosť k tomuto 

vyjadriť, pretože tú prácu si cením a vie verím tomu, že sa 

nejaké vylepšenia vždy dajú spraviť. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči 

pán riaditeľ, čas na vašu reakciu. 
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plk. Mgr. Adrian   P a v l í k ,  riaditeľ Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave: .  

Ďakujem pekne. 

Takže, (poznámka: odkašľanie) chronologicky. 

K problematike vlastne Starého Mesta, to je od vás, 

pán Krajčír. A keď môžem, tak to spojím vlastne aj 

s Pentagónom.  

To, čo momentálne teraz chceme zabrať úplne 

inovovanou optikou, je tá spolupráca, ktorú my potrebujeme 

realizovať spoločne s vami s mestom. 

To, že my obrátime vlastne celú činnosť polície len 

na čistú represiu, nás zo skúseností vlastne, keď si to 

porovnáme, dalo do dnešnej situácie. To znamená, že 

dokážeme byť efektívni, ale naozaj len v časti represie, 

ale neodstraňujeme problém tam, kde je. 

Ja by som možno aj nerád hovoril úplne o všetkých 

tých opatreniach, ktoré sme si spoločne my nastavili, lebo 

oni sú skutočne len teraz v plienkach, ja by som bol veľmi 

rád, aby sme potom možno aj do užšieho vlastne do nejakej 

užšej skupiny si mohli zaradiť jak Pentagón, takisto aj 

vás.  

Tam je spektrum činností, ktoré sú aj v režime nie 

teda bežného, ale je to v režime utajenia, ktoré by sme 
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spoločne ako s vami chceli zrealizovať s tým konečným 

cieľom nastoliť o tom, čo sa tu stále rozprávame, je zmenu 

toho pocitu bezpečia.  

Čiže, ak dovolíte, nebudem hovoriť o všetkých tých 

opatreniach, to že my pripravujeme určité legislatívne 

opatrenia, ktoré takisto aj z našej strany je možno teraz 

na úrovni ako Prezídia policajného zboru, je to novela 

zákona o pézet (PZ), kedy chceme aplikovať doplnenie 

oprávnenie polície.  

To znamená, kvázi by to malo fungovať ako zákaz nosiť 

chladné zbrane na určené územie.  

Túto išpará, inšpiráciu sme dostali z hlavného mesta 

Rakúska z Viedne, kedy od januára sa tam aplikuje niečo 

podobné, kde v podstate, tak ako bolo spomenuté, aj 

Pentagón, aj vlastne Staré Mesto sme mali útoky voči 

osobám. Boli to chladné zbrane. 

Nechcem to prirovnávať tak, že už sa pomaly stáva 

prirodzenou výbavou ako človeka, ktorý sa ide večer zabávať 

do Bratislavy, že so sebou má určité bodce, boxery a nože. 

Ale je to realita. 

Je to možno niečo, čo sme si spoločne nastavili 

zrkadlo, prizvali sme tam aj iných partnerov, či už to bolo 
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ízedées, to takisto je pre mňa. Poviem, toto čo počúvam, 

mňa posúva konštruktívna kritika ďalej.  

Takisto sú to veci, ktoré sme obohatili o ten zber 

informácií, ale naozaj, nerád by som teraz rozprával 

dopredu veci, ktoré sú momentálne len v príprave.  

Budem veľmi rád, ak ste členom tej komisie, tak sa 

určite stretneme a rozobereme si to. A naozaj možnosť 

s nejakým polročným vlastne odkladom podrobíme naozaj tomu, 

že si nastavíme zrkadlo, či tie opatrenia sú naozaj účinné 

a trefné tam, kde potrebujeme.  

Ja budem rád deklarovať, že aj nám sa podarilo 

v rámci legislatívneho procesu postaviť o čom som 

rozprával. Tým pádom aj mesto má určitý nástroj. To 

znamená, spoločne s nami môže vyhodiť vézetenko (VZN), 

ktoré by nám zadefinovalo aj tú časť. A budeme vidieť, či 

to, čo vlastne v Rakúsku sa momentálne teraz tiež len ako 

vyhodnocuje.  

Ja som mal členov skupiny, kde sa vlastne 

stredoeurópske hlavné mestá stretávajú. Je to tiež jedna 

z tém, ktoré ma bude veľmi zaujímať a použijem len tie 

slová, ktoré už dnes padli od môjho kolegu, ak je niečo 

vymyslené a funguje to, máme relatívne k sebe blízko, 

určité veci sa dajú porovnávať.  
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Ako, vyskúšajme to aj tu. Stojí to naozaj za ten 

cieľ, ktorý sme si nastavili.  

Ďakujem pekne. 

Eee, pána poslanca Budaja. 

Bola to vlastne iniciatíva na to, či to v širšom 

merítku otvoriť bezpečnosť v súvislosti s usporiadaním 

vlastne majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ale keď môžem 

povedať skúsenosti, ktoré deklaroval z tých niekoľko 

desiatok rokov dozadu, už dnes nie sú aktuálne.  

Ja sám som velil opatrenia v rámci zabezpečenia eská 

presu (SK PRES), ktorý bol v roku 2016, kedy sa spolupráca 

medzi jednotlivými zložkami, ktoré boli zadefinovaný, 

zásadným spôsobom zmenila.  

V súčasnosti je vydané nariadenie pani ministerky 

vnútra, ktoré skĺbilo činnosti všetkých ako menovaných 

zložiek do, poviem to, takých dvor rovín opatrení. Jedni sú 

viditeľné, to sú tá činnosť poriadkovej, dopravnej a možno 

sčasti teda ako služby kriminálnej polície a iné opatrenia, 

ktoré z logických dôvodov nebudem definovať. Ktoré už 

prebiehajú, ktoré budú v čase konania, aj po konaní 

prebiehať. Ktorým účelom je vlastne minimalizovať akékoľvek 

hrozby, ktoré by boli v rámci teda kontextu toho, čo sa 

okolo nás v rámci Európy deje, boli minimalizované.  
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No, čo sa týka pani starostky Kolkovej.  

K činnosti vlastne to boli dve otázky. Bola to otázka 

vlastne envira. To je aj to, čo som ja vlastne načrtol, že 

k 1. 4. tu bude samostatný útvar. Nie len teda 

v Bratislave, v rámci celého Slovenska, kde sa bude táto 

problematika z osobitým zreteľľom. Je to útvar krajského 

riaditeľstva.  

Čiže, čokoľvek, čo budete mať, ako ten prvý kanál 

môžem pre vás poslúžiť ja,  (gong). Hovorím, od 1. 4. sme 

nie len vám, ale samozrejme, celej tejto problematike 

envira a odpadov, ktoré pre nás má úplne iný rozmer ako. 

Ministerstvo vnútra samozrejme reagovalo na tie potreby 

a snažilo sa vlastne spoločne v v nejakom konsenze 

s ministerstvom životného prostredia vlastne zafinancovať 

a rozbehnúť tento projekt, ktorý tu nie je len pre nás 

v súčasnosti, ale aj pre ďalšie generácie. Ale to už by som 

bol klišé. Takže, nechcem.  

Hovorím, krajské riaditeľstvo je partnerom, čo sa 

týka územnej pôsobnosti vlastne všetkých okresov. Takisto 

malick Malacky, Pezinok, Senec.  

Čo sa týka tej prvej časti otázky. To bol aj určitý 

nábeh, ktorý sme spoločne s vedením mesta si prebrali. To 

je participácia mesta ako takého pri oznámených 

zhromaždeniach, kde sa uplatňuje teda právo dané ústavou. 

Z môjho pohľadu, samozrejme, ako selektujeme, či je to 
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ľavicový, pravicový. Bližšie sa nechcem tomu dotýkať ako 

extrémizmus. 

Spoločne som veľmi rád, že sme aj tu nastavili úplne 

inú úroveň spolupráce. 

A takisto aj jedným z bodov, ktoré sme si stanovili 

v rámci tej bezpečnostnej komisie je, nie len z toho 

dôvodu, že nás čakajú ako majstrovstvá sveta v ľadovom 

hokeji, že tu budeme mať vlastne multipress, zasadá tu 

vlastne Rada pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ale 

budeme chcieť urobiť taký celkový vlastne kalendár podujatí 

v rámci celého mesta ako Bratislavy, kde sa budeme vlastne 

zaoberať nie len tým ako dopravnoým zaťaženosťou, 

komplikáciami vlastne v súvislosti s tým, že nie celkom 

ideálne sú tieto akcie medzi sebou zladené. My takisto 

budeme do toho prispievať, lebo fungujeme jak 

subdodávateľsky, ja to tak jednoduchšie, pre Úrad ochrany 

ústavných činiteľov, ktorý pri tých akciách, ktoré som 

menoval, aj keď deväťdesiat percent je na teritóriu 

v Bratislave, ale aj tých ostatných desať pôjde cez koridor 

vonkajšej schengenskej hranice.  

To znamená, letisko. Budeme vstupovať, budeme 

obmedzovať premávku samozrejme s ohľadom na to, aby sa 

maximálne minimalizovali dopady, ktoré teda v tom negatíve 

sú.  
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A čo sa týka vlastne akože bližšie odpovedanie na tú 

otázku, aby som nebol v rovine len popisov, ja vás 

poprosím, keď máte záujem, čo verím, že máte, ako, takisto 

osobný kontakt a preberieme si to individuálne. Dobre?  

Ďakujem pekne. 

(poznámka: odkašľanie) 

Pán Kuruc z Vrakune ohľadne Stavbárskej ulice. 

Ale to len keď môžem, zopakujem, pardon, ako ten istý 

princíp. Nechcem hovoriť dopredu, ale hneď na tom prvom 

stretnutí bolo, ak sa nám to podarí a tie princípy budú 

zrealizované, naozaj s (poznámka: zasmiatie) s konkrétnymi 

výsledkami, my veľmi radi, ako, sa presunieme, ako, s týmto 

úplne novým prístupom a s tou optikou, kde ale nie je to 

len o práci polície, ale o tom, čo bolo vyzdvihnuté 

o šérovaní (sharing) zdrojov, o vtiahnutí do toho problému 

úplne ako nové subjekty. A naozaj s inou optikou pozerať 

nie len na represiu. 

A samozrejme, ako, je to náš spoločný záujem. A budem 

veľmi rád, keď budem môcť činnosť tej našej bezpečnostnej 

skupiny rozšíriť.  

U mňa je to vždy princíp teritoriality. Ďalej na 

rozpracovanie to ostáva na okresnom riaditeľovi. Čo sa týka 

Obchodnej a Starej Meste Bratislava jedna, kde aj zajtra má 
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prebehnúť, ako, aktívne k tomu stretnutiu. Takisto u mňa 

tým partnerom ostane okresný riaditeľ z dvojky, ale 

hovorím, bude tam úplne iný vstup.  

Samozrejme, podporiť nie len teda krajský, ale teda 

aj prezidiálnych špecializovaných útvarov. 

Ohľadne dotazu na to činnosť relatívne ako čiastkové 

úspechy.  

My stále sme ešte v režime ako živých spisov, k tomu 

sa ja nemôžem vyjadrovať. Na druhej strane, nie všetka 

vďaka patrí iba krajskému riaditeľstvu, tu sú iné zložky 

ministerstva vnútra, ktoré na tom participovali. Takže, to 

poďakovanie budem tlmočiť kolegom a ľuďom, ktorí na tom 

robili a nezosobujem si to iba pre krajské riaditeľstvo, 

ale je to naša spoločná práca.  

Čo sa týka čiernych skládok, to je vlastne to, čo som 

aj deklaroval. Od 1. 4. máme samostatný útvar, ktorý bude 

sa týmito, touto problematikou zaoberať.  

Čo sa týka tú osvetlenia a tak ďalej, to už nechám 

potom priestor na kolegov, lebo to je taký prienik našej 

spoločnej činnosti. To, že my tam budeme veliť aj s týmto 

ohľadom ako úseky hliadok, to beriem po dohode ako 

samozrejmosť.  
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Dotaz vlastne k technickému riešeniu, to bolo pán 

poslanec z Bratislavy päť, pán Hrčka, alebo teda pardon, 

pán starosta.  

Softvérovo, hardvérové nasadenie vlastne je primárne 

pod správou mestskej polície. To staré označenie nejakých 

dopravných kamier, to je vlastne tá činnosť, ktorú som sa 

snažil teda vysvetliť. Tu prišlo k splynutiu týchto 

kamerových systémov. Už nerozdeľujeme dopravné, to boli 

staré analógové systémy, ktoré bol problém sa presne dostať 

k informáciám, ktoré my sme potrebovali.  

V súčasnom stave už tieto dve veci sú vlastne 

v jednom systéme. Správcom je mestská polícia. My ako 

hlavné mesto, alebo teda polícia hlavného mesta Bratislavy 

nemôžeme čerpať vlastne granty, tým pádom my nemôžeme robiť 

to, čo iné mestá. Tým pádom sme spojili svoje úsilie 

a fungujeme vlastne pod jedným, poviem to tak, útvarom.  

V tomto prípade chcem poďakovať, lebo všetky tie 

náklady a zložitosti bezpečnostných vlastne projektov znáša 

mestská polícia. To je s archiváciou, vydávaním a tak 

ďalej.  

Toto je určite cesta do budúcna. Je to ale úplne iné 

nastavenie kamier ako takých, lebo tam potrebujete dodržať 

úplne iné uhly. Je to technicky možné. Už tieto nové 

kamery, ktoré v podstate my ako v rámci prevencie 

kriminality, keď hovorím my, to je ministerstvo vnútra, ak 
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poskytujú už dotácie obciam, tak sa tiež v rámci ako tech 

tej nejakej technickej poradnej činnosti, čo robí u mňa 

odbor ochrany objektov, zaoberáme aj touto otázkou. Ale to 

sú dva rôzne pohľady.  

Určite nastavba do budúcna, to máte pravdu, aj pre 

mňa, keď si dám zaistiť nejaký kamerový záznam, pokiaľ 

nemám využitie toho, čo ste vy zadefinovali, čo pre mňa je 

nejaký blek (black) list, kde si zaťukám číslo a dá mi už 

konkrétne vlastne celý pohyb v Bratislave, to je budúcnosť, 

o ktorej sme rozprávali. Tam ešte nie sme.  

V súčasnej dobe ja musím dať archivovať dvanásť 

hodín, alebo dvadsaťšesťštyri hodín, pokiaľ sa nejaký 

relevantný skutok stal a fyzicky to musíme prezerať.  

O čom rozprávame. O čom ste rozprávali vy, je 

budúcnosť. Už tie kamery, ktoré momentálne teraz 

zakupujeme, dodávame do systému, sú toho schopné len za 

určitých iných ako technických riešení.  

(poznámka: odkašľanie) 

K problematike parkovania v rámci Devínskej Novej, 

teda pardon, Devínskej Karlovej Vsi. 

Ale ja to poviem, to je spoločné rozhodnutie vás. 

A samozrejme, my sme naklonení týmto veciam, čo sa týka 

vlastne ako stanovís nie len teda dopravného inšpektorátu. 
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Bola to jedna z možností, ktorá. Aj my sme vlastne pri tých 

jednaniach a je to naozaj to, čo som povedal aj o tej 

Viedni. Ako, učíme sa s vlastne rozhodnutí, ktoré 

samozrejme, boli primätí alebo boli prijaté v rámci vedenia 

tých ostatných hlavných miest. Sú ako pomaly naozaj ako 

jedinou možnosťou ako dokážeme korigovať toto parkovanie.  

A tu už naozaj ale to musí byť konsenzus mesta ako 

takého, kde určite polícia Bratislavy bude aktívnym členom 

a je to jedna z možností, ktoré ste pomenovali.  

Pán Vetrák, pán poslanec. 

Čo sa týka neštandardných štatistík. Ako, toho 

objemu, za prvé, ja veľmi rád prija, príjmam tú vašu výzvu. 

Kontakt na mňa je verejne prístupný. Budem veľmi rád cestou 

sekretariátu, pokiaľ si môžeme sadnúť k tomu čo sa týka, 

vlastne, toho spektra doplnenia správy o požadované 

informácie, ako s nimi disponujeme a samozrejme, vám ich. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, rozumel som. Áno. 

Keď si preberám vlastne celú tú chronológiu, z mojej 

strany som odpovedal na otázky. Pokiaľ by sa niekto necítil 

ako komfortne a je treba, čo si osobne myslím, že určite sú 

body, ktoré vzájomne aj my potrebujeme komunikovať s vami, 

ako so zástupcami ľudí a občanov, my ako policajný zbor sa 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 352 

nemôžeme uzavrieť do komunikácie s informačnými systémami 

a stratiť to bezprostredné, čo prostredníctvom aj vás máme.  

Takže, s mojej strany keď môžem zbilancovať, ďakujem 

pekne za vašu spoluprácu, za váš prístup a verím, že 

spoločnými silami naozaj pohneme tými vecami, ktoré sa aj 

z môjho pohľadu ako dlhšiu dobu nehýbali.  

Držím nám pri tom spoločne palce.  

A ďakujem pekne za vašu pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

My budeme hlasovať.  

Takže dávam priestor návrhovej komisii.  

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, budeme hlasovať o tomto návrhu uznesenia: 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie správu o bezpečnostnej situácii na území mesta 

Bratislava za rok 2018.  

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.) 

Uznesenie bolo prijané, prijaté. 

Prítomných je tridsaťtri. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ja chcem aj takto pánovi riaditeľovi Pavlíkovi 

poďakovať za doterajšiu spoluprácu, ktorú sme mali aj najmä 

vďaka dé štyri, er sedem (D4/R7) a Mlynským nivám a bola 

to, myslím že dobrá spolupráca.  

Takže, ďakujem pekne.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 2-Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta 
Bratislava za rok 2018 

 Prítomní: 33 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka   

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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 nám. 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  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava 

za rok 2018 

 
Uznesenie  

zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislavy 

za rok 2018. 

koniec poznámky) 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 356 

BOD 3 SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH MESTSKEJ 
POLÍCIE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY ZA ROK 2018 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

poďme ďalej. Bod číslo tri, Správa o plnení úloh 

Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za rok 2018. 

A slovo dávam náčelníkovi mestskej polície pánovi 

Gajdošovi.  

Nech sa páči. 

 

 

JUDr. Marek   G a j d o š , náčelník Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené dámy a páni,  

mestská polícia si pre vás pripravila správu o svojej 

činnosti za rok 2018. je spracovaná aj vo formáte 

pavrpointu (power point). 

Môj komentár nebude obsahovo simultánny k tejto 

prezentácii, nakoľko som sa snažil vypichnúť, podľa môjho 
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názoru, najdôležitejšie skutočnosti a ukazovatele za 

uplynulý rok.  

V organizačnej štruktúre mestskej polície boli 

vytvorené niektoré nové zložky, ktorými sú zabezpečovacia 

stanica, zásahová jednotka, útvar dopravy a parkovania, 

oddelenie pultu centrálnej ochrany a informatiky, oddelenie 

komunikácie a prevencie.  

Výsledky práce v roku 2018 sú produktom najnižšieho 

počtu policajtov za ostatné štyri roky, pričom v roku 2015 

mala mestská polícia dvestošesťdesiatsedem policajtov. 

V roku 2000, pardon, v roku 2015 dvestošesťdesiatsedem, 

v roku 2016 dvestošesťdesiatštyri, v roku 2017 

dvestoštyridsaťdva a napokon v roku 2018 iba 

dvestotridsaťtri policajtov. 

Z dôvodu poklesu personálnych počtov bola vytvorená 

aj stabilizačná komisia na zamedzenie odchodu zamestnancov, 

ktorá sa však doposiaľ neprejavila ako efektívna.  

Trend poklesu počtu príslušníkov má rôzne príčiny. 

Pomerne veľká časť z tých odídených policajtov išla do 

starobného dôchodku.  

Napriek uvedenému poklesu počtu policajtov od roku  

2015 sme zaznamenali v roku 2018 mierny nárast efektivity 

práce oproti roku 2017. Jednotlivé ukazovatele tejto 
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efektivity sú obsiahnuté na strane päť písomného 

vyhotovenia správy za rok 2018. 

Činnosti mestskej polície vykonávané v rámci plnenia 

jej základných zákonných úloh, ktorými sú ochrana verejného 

poriadku na miestnej úrovni, ochrana života, zdravia 

a majetku občanov. Ochrana životného prostredia, poriadku 

a čistoty verejných priestranstiev, objasňovanie 

a prejednávanie priestupkov a preventívne pôsobenie môžeme 

rozdeliť do troch základných oblastí. A to bežný výkon 

služby, bezpečnostné opatrenia, medzi ktoré patrí 

zabezpečovanie verejného poriadku a ochrana iných hodnôt 

pri verejných kultúrnych, športových a spoločenských 

podujatiach a a napokon preventívno-vzdelávacia činnosť. 

 

Pre ilustráciu poukážem na výsledky práce 

v jednotlivých týchto oblastiach. 

Bežný výkon služby môžme rozdeliť na základný 

a zvýšený. V tomto rámci mestská polícia za rok 2018 

eviduje  

tristodvanásť udalostí na jedného policajta, 

dvestoštyridsaťtri priestupkov na jedného policajta,  

stoštyridsaťpäť blokových pokút na policajta, 

v priemere na celkovú sumu dvetisícšesťstošesťdesiatpäť 

eur. 
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Za rok 2018 sme policajnému zboru odovzdali celkovo 

tridsaťštyri podozrení z trestnej činnosti.  

A okrem základného výkonu služby mestská polícia 

vykonala v roku 2018 stoštyri špeciálnych kontrol a zvýšený 

výkon služby so zameraním sa na zabezpečenie verejného 

poriadku v rizikových lokalitách, ako sú historické centrum 

Starého Mesta, Obchodná ulica a jej bezprostredné okolie 

so zameriavaním sa na dodržiavanie prevádzkových hodín 

podnikov, podávanie alkoholických nápojov mladistvým, 

ďalej, hlavná stanica, v rámci mestskej časti Vrakuňa 

a Podunajské Biskupice ide o obchodné centrum Hron a objekt 

Pentagón, ďalej Trnavské, Račianske mýto. Počas víkendov 

Železná studnička, Koliba, Námestie Slobody v súvislosti 

s prejavmi sprejerstva. 

A a ďalej zvýšený výkon služby bol zameraný jazdu vo 

vyhradených pruhoch pre autobusy, cyklotrasy, vozidlá taxi 

a tiež na psíčkarov.  

Zabezpečenie verejných kultúrnych, športových 

a spoločenských podujatí pozostávalo celkom zo šesťstoštyri 

bezpečnostných opatrení. Ako príklad uvedime čéesobé 

maratón (ČSOB maratón), Beh Devín – Bratislava, 

zhromaždenia Za slušné Slovensko, rôzne hody, plesy, 

výstavy, podujatia, káháel (KHL), futbaly, vianočné trhy. 

Ochrana verejného poriadku, ko, pri kostoloch počas 
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vianočných a veľkonočných sviatkov, ďalej sil Silvester, 

oslavy víťazstva nad fašizmom, oslobodenie Bratislavy. 

Preventívno-vzdelávacia činnosť bola zameraná 

predovšetkým na prednášky pre deti a mládež, pre seniorov 

a prezentáciu policajných činností v prázdninových táboroch 

a počas dní otvorených dverí hlavného mesta Bratislavy, 

Dopravného podniku Bratislava a spoločnosti OLO.  

Cirka štyridsaťpäť percent z celkového počtu udalostí 

bolo zistených vlastnou činnosťou mestskej polície v roku 

2008 celkovo napadlo päťdesiatosemtisíc priestupkov. Z toho 

päťdesiattisíc priestupkov sa týkalo bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky. Osemnásťtisíc priestupkov 

bolo vybavených napomenutím. A z celkového počtu (gong) 

udalostí bolo šestnásťtisíc po preverení nepotvrdených.  

Policajti mestskej polície absolvujú priebežne 

vzdelávanie vo forme špeciálnych školení. Streleckej, 

telesnej a bojovej prípravy, ktoré je zabezpečované 

pravidelnými mesačnými školiacami cyklami, školiacimi 

cyklami raz za štvrťrok s možnosťou vykonania telesnej 

a bojovej prípravy dvakrát v týždni a dvakrát do roka sa 

konajú ostré výcvikové streľby. 

Okrem uvedenej odbornej prípravy sme zabezpečili 

školenie policajtov s poskytovania prvej pomoci, a aby sme 

takéto odborné školenie mohli vykonávať samostatne, 
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zabezpečili sme absolvovanie inštruktorského kurzu pre 

našich dvoch príslušníkov s odborným zdravotným vzdelaním. 

V roku 2018 tiež prebehla testovacia prevádzka 

osobných odevných kamier, ktoré sa ukázali byť účinným 

prostriedkom na pozitívne ovplyvnenie správania sa občanov 

pri riešení ich protiprávneho konania.  

A pokiaľ sa nám podarí nejakým spôsobom zosúladiť 

legislatívu, respektíve dosiahnuť konečne nevyhnutne 

potrebnú novelu zákona o obecnej polícii, tak by sme tento 

technický prostriedok mohli zaviesť do výkonu služby. A ja 

by som bol veľmi rád, ak by sa tak stalo.  

Technické vybavenie mestskej polície, vozidlový park 

reprezentujú najmä osobné úžitkové vozidlá. Mestská polícia 

používa aj motocykle a v letných mesiacoch bicykle.  

Od roku 2016 sme začali s obmenou celkovo ojazdených 

vozidiel, pričom z tridsiatich ôsmych automobilov došlo 

k výmene štrnástich. Posledné štyri pribudli v roku 2018 

a ide o ekologické hybridy.  

A teraz to najdôležitejšie, čo nás čaká v budúcnosti.  

Máme v pláne stabilizovať existujúci personálny stav 

príslušníkov a primerane finančným prostriedkom tento stav 

priebežne navyšovať. A to najmä prostredníctvom zvýšenia 
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platov novoprijatých príslušníkov. V súčasnosti už na tejto 

novej platovej politike pracujeme.  

Pravidelné a systematické vzdelávanie zamerané na 

zvyšovanie odbornej úrovne, profesionality a skvalitňovanie 

výkonu služby, toto je bod, ktorý považujem za nesmierne 

dôležitý a je to moja priorita.  

Máme v pláne zriadiť stanicu mestskej polície na 

Obchodnej ulici s nepretržitou prevádzkou s plnením úlohy 

zvýšeného výkonu služby zameraného na zabezpečenie 

verejného poriadku v rizikových zónach Starého Mesta.  

Ďalej máme naplánovanú a v podstate už je aj prebieha 

a priebežná modernizácia a digi digitalizácia mestského 

kamerového systému s jeho súčasným rozširovaním. Do tohto 

procesu chceme začleniť všetky kompetentné zložky, počnúc 

mestskými časťami, jednotlivé útvary a služby polície, aby 

sme na základe aktuálnej bezpečnostnej situácie vyhodnotili 

lokality, ktoré kamerovým systémom pokryté nemáme, ale by 

sme tak do budúcnosti chceli urobiť.  

V tejto súvislosti už momentálne prebieha príprava 

podkladov na vybudovanie samostatného monitorovacieho 

pracoviska, ktoré bude pre efektívne spracovávanie 

a využívanie týchto získaných údajov úplne nevyhnutné.  
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Pokračujeme tiež v obmene vozového parku a máme za 

to, že po dvadsiatich rokoch by bolo vhodné začať aj 

s prípravou podkladov na na prezbrojenie. Samozrejme, 

v závislosti od finančných mozno možností postupne.  

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: 

Ďakujem pekne. 

Tak, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Nech sa páči, pán poslanec Vetrák. 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Dneska tu máte okrem tohto materiálu ešte aj 

v informačných materiáloch, pán náčelník, ten februárový 

výkaz. To len na okraj. 
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Ale chcel som spomenúť jednu vec. Pozerám, že pán 

Budaj tu neni. Určite by to asi spomenul on.  

Aktuálne je v v národnej rade je predložený jeho 

návrh zákona, ktorý by pomohol mestskej polícii v tom, že 

jednoducho, najmä pri tom určitom type priestupkov, keď je 

tre, keď sa v súčasnosti dáva takzvaná papuča, tak ak by to 

náhodou prešlo, tak bolo schválené, tak by platila, alebo 

bo, bolo by možné využiť tú objektívnu zodpovednosť tak, 

ako to má štátna polícia, aj v prípade príslušníkov 

mestskej polície tohto druhu priestupku.  

Takže, myslím si, že to by, to by mohlo pomôcť 

takisto mestskej polícii. Len otázka je, či to bude 

schválené? To ako len poznámka k tomu, keď predkladáte 

tento materiál.  

A ja by som sa chcel spýtať.  

Hľadal som v tejto evidencii tej štatistike, ktorú 

uvádzate, možno som to niekde prehliadol, vlastne 

priestupky pokiaľ ide o porušenie verejného poriadku, ktoré 

vyplýva z porušenia vézeten (VZN). Zjednoduším to, ohľadne 

vyhadzovania delobuchov a podobne. Lebo mali sme tu veľkú 

diskusiu, keď sa to vézeten (VZN) schvaľovalo, že, že koľko 

takých priestupkov bude možné zistiť, a a teda, nakoľko to 

bude, nakoľko v podstate je to vôbec zistiteľné.  
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Nečakám teraz, že mi aj poviete nejaké presné číslo, 

len ak ho náhodou nemáte k dispozícii teraz po ruke, tak ak 

by ste mi to potom vedel nejako dodatočne povedať, že teda 

aká je úspešnosť pri objasňovaní týchto priestupkov a ich 

sankcionovaní, aby sme aj z tohto pohľadu vedeli 

vyhodnotiť, či ten takmer absolútny zákaz, ktorý sme tu 

schválili pri tom vézetenku (VZN) je je imaginárny 

v podstate pri,  pri uplatňovaní toho vézetenka (VZN), 

alebo nie.  

Tak ak nie teraz hneď, tak možno potom dodatočne.  

A všimol som si, že v správe spomínate, že máte aj 

ten útvar, ktorý sa venuje mediálnej oblasti a komunikačnej 

stratégii. Tak tam som len tiež chcel krátko uviesť, že by 

som sa potom v najbližšej dobe ohlásil u vás. Ani by nebolo 

asi potrebné, aby som sa s vami osobne stretol, stačilo by 

možno s tým vedúcim toho útvaru, aha, to je ten pán? 

Ďakujem pekne. Lebo v rámci toho, že teraz bola zlúčená, 

alebo vytvorená popri kultúrnej komisie, je tu jedna 

komisia, komisia kultúrna a mediálna, tak jednou z jej úloh 

je aj zisťovanie akým spôsobom vlastne mesto, či už 

napriamo, alebo cez rozpočtové organizácie a mestské 

podniky vynakladá peniaze v oblasti marketingu 

a komunikácie.  
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Mám to zatiaľ nejakým spôsobom na starosti. Chcem si, 

chceme si spraviť nejaký prehľad. Chceme zistiť, či náhodou 

tam nie sú nejaké duplicity. To je jedna stránka.  

Druhá stránka je, že akým spôsobom by mesto možno 

vedelo lepšie pomôcť aj jednotlivým organizáciám pri pri 

teda v oblasti komunikácie a marketingu. Možno aj nejakou 

synergiou tých aktivít. 

Takže, kvôli tomuto by som sa potom zastavil niekedy 

za vami, aby sme si to troška prešli, spravili nejaký 

prehľad aj, aj sa pod podiskutovali o tom, že čo by sa dalo 

zlepšiť a či vám vieme aj my pomôcť.  

Tak, ďakujem pekne za slovo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja ďakujem pánovi poslancovi Vetrákovi. 

Nech sa páči,  

pán poslanec Brat.  

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja by som sa vás chcel opýtať aké sú vaše plány 

ohľadom problematiky grafitov?  

Pýtam sa kvôli tomu, že vnímam, že mesto, alebo teda 

aj vy priamo mestská polícia, robí nejaké tie soft 

školenia, kde deťom rozprávame o tom, že čo je vandalizmus, 

čo je umenie. To veľmi schvaľujem.  

Teším sa, že z času na čas som v mestskom rozpočte aj 

v rôznych grantových programoch nájdu peniaze na to, aby 

sme poškodené budovy znova natreli a dúfali, že nebudú 

opätovne poškodené, ale napriek tomu a to je môj laický 

názor, ktorý by som chcel vedieť či zdieľate, myslím si, že 

nám tu každoročne vzniká škoda v desiatkach, ak nie 

v stovkách tisíc eur.  

Pričom táto, poviem už rovno, asi kriminalita, je, je 

podpísaná. To sú, to sú ľudia, ktorí sa podpisujú pod tie 

svoje diela. Dokonca pri troške guglenia (googlenia) sa dá 

nájsť normálne na na internete, tam tí ľudia sa tým nijako 

netaja, že sú autori týchto jednotlivých grafitov, to 

znamená, že oni sú prakticky verejne známi a my sa všetci 

skladáme na to, aby sa oni takýmto spôsobom.  

A nehovoríme o kvalitných grafiť grafít, to hovoríme 

o takzvaných togeroch (taggeroch), ktorý len posprejujú 

nejakým tegom (tagom) jednotlivé budovy.  
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A ten, ten rozmer je ešte ďalší a tam sa tý, to sa 

týka tej bezpečnosti. Myslím si, že existujú vo svete 

štúdie, ktoré hovoria o tom, že aj podľa toho ako tá ulica 

vyzerá, tak, tak bezpečne sa v nej ľudia cítia. A malé 

prejavy kriminality priťahujú väčšie prejavy kriminality.  

A takýchto implikácií by sme tam našli ďaleko viac.  

To znamená, že ja naozaj by som chcel vedieť, že či 

napríklad nie je reálne to, že dvaja príslušníci 

policajného zboru v spolupráci so štátnou políciou sa budú 

rok na plný úväzok venovať tomu, že pochytajú všetkých 

grafiťákov v Bratislave a ušetria na údržbe budov desiatky, 

ak nie stovky tisíc eur a všetci budeme spávať pokojnejšie 

v čistejšom a krajšom meste?  

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. 

Pán poslanec Krajčír. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Ja by som chcel nejakým spôsobom poďakovať pánovi 

náčelníkovi, že sa pustil do tejto neľahkej situácie.  

Je pred nami v podstate ťažká situácia pozdvihnúť 

trošku úroveň tej mestskej polície, ale verím, že sa mu to 

podarí.  

V podstate, pán náčelník je naklonený spolupracovať 

tým, že pôsobím aj v komisii, alebo respektíve predsedám 

komisii, kde sa pravidelne stretávame a nie len na tej 

komisii, ale mimo nej. A keď sme debatovali spolu 

s náčelníkom, s pánom náčelníkom, má absolútne jasnú víziu 

ako pozdvihnúť tú mestskú políciu. 

Ja som rád, že dnes sme aj schválili a zvýšenie 

rozpočtu pre mestskú políciu a som veľmi rád, že sa pracuje 

na konkrétnych krokoch, ako je v podstate zriadenie tej 

stanice na tej Obchodnej ulici. Z vyškolenia, alebo 

respektíve zriadenie tej zásahovej jednotky, ktorá by mala 

v t v tých inkriminovaných, v inkriminovanej čase, v časoch 

piatky, soboty, pôsobiť na tých problémových miestach.  

A verím tomu, že v podstate, však čaká nás parkovacia 

politika, čakajú nás rôzne, rôzne iné podujatia, alebo 

respektíve projekty a ja dúfam, že teda pán náčelník je 

človek na správnom mieste a my mu budeme všetci tomu, verím 

nápomocní.  
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A naozaj aj tá mestská polícia zabe, za za zavedie 

ten poriadok v podstate na území Bratislavy. Nie len teda 

v parkovaní, ale samozrejme, aj v tej bezpečnosti 

v spolupráci teda so štátnou políciou.  

Týmto som sa mu chcel poďakovať a verím tomu, že teda 

ďalej bude s takým nasadením pracovať.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aj ja ďakujem. 

A teraz poprosím pána starostu Krúpu. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Skôr ako teda samozrejme na konci sa patrí poďakovať, 

ja by som chcel teda súčasne pochváliť aj súčasné 

zastupiteľstvo, že navýšilo financie pre mestskú políciu. 

Je to teda z môjho pohľadu taký ten prvý klo krok k tomu, 

aby tá mestská polícia sa nejakým spôsobom bola z môjho 

pohľadu efektívnejšia.  
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Treba však povedať, že nejde tu vždycky len o ľudí. 

Samozrejme, že treba zvýšiť počty ľudí, ale alfou omegou, 

ako sme tu aj s kolegom hovorili, je rozšírenie kamerového 

systému.  

Pretože nie všade ten človek môže byť všade, ale je 

pravda, že kamery, kamery sú, alebo môžu byť všade, a mali 

by byť, teda, na čo najviac miestach a následne samozrejme, 

či už cez pult centrálnej ochrany, alebo tých rôznych iných 

vecí získavať, alebo nejakým spôsobom odhaľovať tých ľudí, 

ktorí vlastne porušujú zákon, alebo určité predpisy. 

Obdobne si myslím, že takisto, ale to sa už možno 

týka skôr aj tej štátnej polície, takisto možno rozšíriť 

možnosť, pretože naozaj tá, tá éra aplikácie a rôznych tých 

technických prostriedkov, je takisto možno aj merače 

rýchlosti, možno aj na niektorých menších mestských 

častiach na niektorých miestach, kde autá naozaj v tých 

obytných zónach chodia veľmi rýchlo a nie je možné to merať 

z hľadiska nainštalovať možno, alebo získať financie 

a dostať do týchto lokalít merače rýchlosti, ktoré by aj 

v zmysle, teda tých ďalších zákonných vecí, čo sa týka 

objektívnej zodpovednosti, mohli byť tí, tí priestupkovia 

poriadku, či už toho obecného, alebo aj toho motoristického 

nejakým spôsobom postihovaní.  
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Chcel by som upozorniť ešte na jednu vec, na 

fungovanie tých jednotlivých mestských polícií v rámci 

mestských častí.  

Hlavne menšie mestské časti sa poču potýkame s tým, 

že počet mestských policajtov je, je malý, ale to je 

všeobecný trend, ale okrem toho, že ich je málo, ešte ani 

nie sú pravidelne, alebo každý deň v rámci tej jednej 

mestskej časti. 

Ja by som bol veľmi rád, samozrejme, že nie je to 

otázka eee, ktorá sa dá vyriešiť v priebehu, možno, roka, 

ale určite, keby v každej mestskej časti dokázala byť aspoň 

dvanásťhodinová dennodenná služba, alebo byť zabezpečený, 

aby bol prítomný mestský policajt.  

Poviem ako konkrétny príklad. 

U nás v Záhorskej Bystrici sme, jak som sa pozeral na 

tú tabuľku, že pre štvrtý obvod, ktorý má sedemdesiatštyri 

kilometrov štvorcových, objem je celkovo štyridsať 

policajtov, Záhorská Bystrica sama o sebe má tridsaťdva 

kilometrov štvorcový kataster. Má tri chatové oblasti. Či 

je to Devínske jazero, Plánky Podkrepušky, kde proste, 

takisto fungujú rôzne skupiny a bývajú, ale takisto aj 

operujú rôzne skupiny rôzne, rôznych ľudí. A niekedy je 

veľmi ťažké sa nejakým spôsobom dostať, alebo rie riešiť 

tieto poriadky aj tam, pokiaľ to teda naozaj tí 
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príslušníci, či už mestskí, alebo možno niekedy aj štátnej 

polície, nemajú ako pravidelnú, pravidelnú činnosť.  

Nad na čo, čo by som chcel najviac poprosiť 

a upozorniť.  

Keby sa okrem tých, samozrejme, tých spoločenských, 

športových a kultúrnych akcií, ktoré samozrejme sú niekedy 

takým tým hniezdom niekedy aj tej večernej neresti, aby sa 

nejakým spôsobom zvýšil dohľad na školských areáloch, 

školských areáloch, ktoré sú verejne prístupné, hlavne vo 

večerných hodinách, pretože sa stáva, že sa tam proste 

zgrupujú rôzne skupiny a potom ráno keď idú tie deti do 

školy, tak je tam rôzny poriadok, alebo neporiadok. Čo 

niekedy, či už mestská časť ako zriaďovateľ, alebo takisto 

ako aj vedenie školy, nie vždycky vie odhaliť.  

A ďalšia vec je, samozrejme, a to sa týka skôr zase 

by som asi tej mestskej polície, je otázka, otázka kontroly 

aj stavebnej činnosti, respektíve poriadku, ktorá súvisí so 

stavebnou činnosťou. To znamená, východzu áut, ktoré pri 

rôznych, hlavne developerských projektoch potom následne 

znečisťujú komunikácie. A tam je možnosť takisto určite zo 

strany mestskej polície zasahovať pri nejakých tých 

drobných, drobných pokutách.  

(gong) 
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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: 

Neviem. Dá sa predĺžiť čas ešte pánovi starostovi?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nepožiadal. Dobre. 

Takže, s faktickou poprosím pána Grendela. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Môže potom pán starosta faktickou na faktické 

reagovať a tam to dokončiť. 

Nedávno ma oslovil jeden z mestských policajtov 

priamo v teréne, ktorý má odslúžených viac ako dvadsať 

rokov v službách bratislavskej mestskej polície. A oslovil 

ma preto, aby mi ozrejmil svoj pohľad, alebo nie len svoj 

pohľad, ale aj, ale pohľad tých príslušníkov, ktorí teda 

pracujú priamo v teréne a nie v kanceláriách.  

Vytiahol jeden archívny článok, ktorý mal odložený vo 

vrecku z Nového času z minulého volebného obdobia, kde bol 

zverejnený článok o nábore príslušníkov mestskej polície 

a o tom, že zastupiteľstvo zvýšilo počet tabuľkových miest 

a že sa nám to nedarí zatiaľ naplniť. Boli tam nejaké 
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výroky mestských poslancov o tom, že tie platy sú 

v priemere nad tisíc eur a že sú to lukratívne podmienky.  

Kráti sa mi čas, veľmi stručne.  

Upozornil ma tento človek na to, že tieto čísla sú 

skreslené tým, že tí ktorí prac (poznámka: nezrozumiteľné 

slová – hovor mimo mikrofón) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm. 

Ďakujem, pán poslanec. 

Nech sa páči, pán Záhradník.  

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Chcel by som nadviazať na pána starostu zo Záhorskej 

Bystrice. 

Naozaj, okres Bratislava IV je špecifický, aj keď 

podľa možno tých štatistík policajných máme najnižší nápad 

trestnej činnosti a najvyššiu objasnenosť, čo je samozrejme 

veľmi dobre. Ale z hľadiska tej prevencie a to je aj väzba 
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na mestskú políciu, je veľmi dôležitá práve tá výmena 

informácií.  

My ako samospráva, poviem to na príklade Karlovej 

Vsi, mnohokrát dostávame podnety od občanov práve tam, kde 

sa objavujú isté rizikové javy, ktoré môžu prerásť, 

samozrejme, následne aj do trestnej činnosti.  

My napríklad máme asi lepšiu spoluprácu s okresným 

riaditeľstvom polície štátnej aj s pánom riaditeľom 

kriminálnej polície Bratislavy IV.  

Mali sme takéto prípady, kedy sme ich dokázali 

upozorniť na isté rizikové javy v istých územiach, nebudem 

to konkretizovať, polícia má operatívne aj taktické 

postupy. Okamžite sa reagovalo. A je to veľmi dôležité, 

potom aj vieme dať spätnú väzbu (gong) občanom. Dneska sú 

to  

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. 

Ďalší prihlásený do diskusie je pán poslanec Vagač. 
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Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som si pozrel tú vašu správu. Chcel by som k bodu 

dva sa vyjadriť. 

Tam je oblasť riešenia priestupkov a dodržiavania. 

Tam máte také podkapitoly 2.1, 2.2 rôzne oblasti. Čo mi tam 

trošku chýba je oblasť hluku a riešenia hluku a nočného 

života, respektíve nočného kludu.  

V tejto tabuľke, čo ju potom premietate, je to tam, 

ale je tam, že by za celý rok bolo len sedem? Priznám sa, 

že na Starom Meste je to vážny problém hluk. Ale to neni 

len hluk z reštauračných zariadení a a noč by som povedal, 

rušenie nočného kludu, ale s čím sa potýkame je aj hluk 

priamo v domoch, kde, ktoré sa prenajímajú cez erenbí 

a bukink (Airbnb, Booking) a tam chodia skupiny, ktoré, 

ktoré rezidentov rušia a oni často volajú mestskú políciu, 

ktorá sa dostaví tak akurát po dve dvere daného bytu.  

Čiže, toto keby sa nejako dalo zahrnúť do tej vašej 

správy budúcoročnej ako, ako toto riešiť a pomôcť tým 

občanom, lebo skutočne, v Starom Meste je to problém. Je 

to, tá intenzita toho, toho ubytovania prenajímacieho je 

hlavne v Starom Meste a pritom v tabuľke to máte ako že len 

sedem za celý rok. Tak neviem.  
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Ako, ja to nespochybňujem, ale zdá sa mi to veľmi 

málo.  

A druhú časť. Druhú, čo by som možná doplnil do tej, 

do toho bodu dva je vlastne ochrana zelene, stromov pri 

výrubových konaniach, ale taktiež pri, pri búracích 

všelijakých, pri búraní a a a ochrany pamiatok 

a pamätihodností.  

Ide totiž o to, že častokrát ľudia vidia, že čosi sa 

deje, volajú a a možno aj príde mestská polícia, len oni 

ako keby neboli celkom ako vyškolení v tej oblasti. 

Čiže, ak by sa toto dalo, že by boli kompetentní 

a vedeli tým občanom poradiť.  

A vedeli by, vedeli by usmerniť prípadne toho 

stavebníka, ktorý, ktorý búra alebo niečo ničí, vedeli 

zabezpečiť, respektíve ten, kto rúbe strom, aby to si 

pýtali to správne výrubové konanie, vedeli to skontrolovať.  

Takže, toto, toto mi tam ako keby chýba. Ale to teraz 

nevytýkam vám, ale možnože, že, že by to bolo dobré 

vyškoliť v tomto mestskú políciu. 

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. 

S faktickou je prihlásený pán starosta Krúpa. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcel ešte povedať, že preto, aby tá 

kriminalita, alebo prestupnosť tých zákonov alebo vézeeniek 

(VZN) bola čo najvyššia, najnižšia, je dôležitá spolupráca 

a samozrejme, aj dobre fungovanie výmena informácií.  

Nám sa podarilo a som veľmi rád, že bola ústretová aj 

mestská  a tak isto aj štátna polícia, že v rámci našej 

komisie a ochrany verejného poriadku v Záhorskej Bystrici 

tak sú členovia tejto komisie aj zástupcovia štátnej 

polície, aj mestskej polície.  

To znamená, naozaj, tam tie konkrétne, aj tie dielčie 

veci, ktoré naozaj, tak ako som hovoril, v tých školských 

areáloch, alebo o tej čistote po tej stavebnej činnosti si 

vieme operatívne v rámci každého mesiaca vzájomne vymieňať 

a sú informovaní aj aj poslanci a takisto aj obyvatelia, 

ktorí sú, alebo niektorí občania, ktorí sú členmi tejto 

komisie. 
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Takže, to je možno iba taký návod, možno aj v iných 

mestských častiach v rámci výmeny tých informácií a takého 

operatívneho riešenia, aby sa členmi komisie. 

A viem, že pán (poznámka: nezrozumiteľné slová zaznel 

gong) (gong) bol ústre 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Zase sa to nepodarilo. 

Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa chcem spýtať na vašu radu, alebo chcem sa 

s vami poradiť.  

Pozerala som si porušenie všeobecných záväzných 

nariadení, čo je taká naša priorita, ktorú by sme chceli. 

Neni tam teda veľa teda tých zásahov, ani tej, tých pokút. 

Viete si predstaviť nejaké uznes, alebo pomohlo by vám 

nejaké naše uznesenie, ktoré by sme my pripravili 

v spolupráci s vami, že by sa tá suma za to porušovanie 

všeobecných záväzných nariadení použila na odmeny? Alebo vy 
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to používate? Akože, vy by ste si sami rozhodli, na čo to 

použijete.  

Ale mám taký pocit, že to ide do mestskej kasy, ale 

keby sme to automaticky spravili, že z mestskej kasy by sa 

presne táto suma použila pre vás na odmeny, bolo by to pre 

vás efektívne riešenie?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ďalšia prihlásená s faktickou je pani starostka 

Kolková. 

Nech sa páči. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Taká vecná otázka.  

Máme k dispozícii, teda mestská polícia má 

k dispozícii a má aj možnosť využívať nejaké merače, alebo 

čítačky rýchlosti vozidiel? Čipy na psov a ten spomínaný 

hluk? Spomínaný pánom poslancom. Predpokladám, že tá 

odpoveď možno bude skôr nie ako áno.  
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To, v tom prípade sa pýtam, či nám vie vypomôcť 

s týmito vecami štátna polícia?  

A napríklad, k tomu hluku by som prosila ozaj, 

stretávame sa s tým pravidelne. Príde hliadka mestskej 

polície, teda občan zavolá, že je rušený nočný kľud a skôr 

tí policajti ozaj tak pristupujú, ale veď. A častokrát 

argumentujú, však aj posla, eee, starosta o tom vie 

a povolil to.  

Ako, nech prídu, vypnú, zhasnú, rozpustia a pošlú 

preč.  

Ako, skutočne, sú tam takéto výhovorky, (gong) však 

starostka po 

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 už nie je prihlásený nikto do diskusie.  

Ja teraz poprosím spracovateľa materiálu pána Mareka 

Gajdoša, aby sa k týmto otázkam ešte vyjadril. 

Nech sa páči. 
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JUDr. Marek   G a j d o š , náčelník Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja sa v prvom rade ospravedlňujem, že som zabudol 

aspoň v stručnosti tú informáciu za fe február 2019.  

Môžem zo správy, ktorú máte všetci k dispozícii 

v stručnosti odcitovať.  

V mesiaci február bolo zistených a oznámených celkom 

šesťtisícdvestose eee dvestoosemdesiatsedem udalostí, 

podnetov. Z toho bolo riešených päťtisícstopäťdesiatosem 

priestupkov.  

Boli zistené a následne odovzdané policajnému zboru 

dve podozrenia z trestnej činnosti.  

V tisícjedenástich prípadoch sa pri kontrole oznámení 

nepotvrdili skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, že bol 

spáchaný priestupok.  

Dvadsať udalostí bolo oznámených rýchlej 

zdravotníckej pomoci.  

Štyri udalosti hasičskému záchrannému zboru.  

Štyridsaťjedna zistení a oznamov bolo postúpených 

príslušným orgánom na doriešenie, alebo boli vyriešené 

priamo na mieste.  

Boli nájdené osobné doklady v jednom prípade.  
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Dvestošesťdesiatsedem prípadov bola vykonaná 

lustrácia v evidencii vozidiel policajného zboru 

v súvislosti so spáchaním priestupkov. 

A v dvadsiatich prípadoch vo verejnom záujme na 

centrálny dispečing mestskej polície bolo nahlásených 

stoosemdesiattri podnetov vo vzťahu k veterinárnej sanácii, 

z toho deväť podnetov riešili príslušníci na výkonných 

útvaroch ihneď v spolupráci so Slobodou zvierat.  

A zabránenie odjazdu motorového vozila vozidla 

založením technického prostriedku bolo vykonané 

v dvetisícpäťstotridsiatich prípadoch.  

Bolo odtiahnutých štyristosedemdesiatštyri motorových 

vozidiel. 

Príslušným správnym orgánom bolo nahlásených 

devätnásť vrakov. 

Na expozitúrach bolo vybavených dvestotridsať 

udalostí, ktoré boli zistené pomocou mestského kamerového 

systému.  

To je podľa môjho názoru to najdôležitejšie. Nechcem 

to tu čítať celé. Máte to všetci k dispozícii. 

Jak potom budú nejaké otázky, rád zodpoviem. 

Prejdem na zodpovedanie jednotlivých otázok.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 385 

Pánovi poslancovi Vetrákovi.  

Tá objektívna zodpovednosť. Áno, veľmi by nám to 

pomohlo. Je to momentálne v štádiu riešenia. A pár týždňov 

dozadu som absolvoval rozporové konanie na ministerstve 

vnútra, kde páni z ministerstva priamo a niektorí príslušní 

policajti, ktorí teda majú, ministerstvo vnútra má zákon 

o cestnej premávke v gescii, nie sú v zásade proti tomu, 

aby aj mestská polícia inštitút objektívnej zodpovednosti 

využívala.  

Veľmi by nám to uľahčilo a zefektívnilo prácu pri 

riešení statickej dopravy, ktorú štátna polícia má tiež 

v vo svojom portfóliu, ale prakticky sa to uplatňuje veľmi 

málo, najmä na území Bratislavy. Je to v podstate, dá sa 

povedať, dohodnuté rozdelenie, že statickú dopravu rieši 

mestská polícia. nechcem tým povedať, že by vôbec nebola 

riešená štátnou políciou, ale v zlomkových číslach oproti, 

oproti mestskej polícii. 

Teda nie sú v zásade proti, ale majú niektoré 

argumenty, pre ktoré vidia veľké ťažkosti spojené 

s s aplikovaním tohto inštitútu mestskou políciou. Ako 

príklad uvediem. Nemajú dostatok policajtov, ktorí by boli 

v pozícii správneho orgánu a riešili by v podstate 

odvolacie konanie. Keď si teda osoba podá buď odpor alebo 

odvolanie proti ro rozkazu o uložení sankcie.  
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Plus na to, aby tento systém fungoval, treba naozaj 

poprepájať, zosúladiť evidencie, aby zbytočne sa 

nerozbiehali správne konania voči prevádzkovateľom 

vozidiel, ktorí majú dajme tomu výnimku, hej?  

Čiže, toto neni, nie je dotiahnuté do konca. 

Ja som na príslušných pánov apeloval, aby sme už teda 

sa posunuli o krok ďalej a namiesto tej starej pesničky, že 

prečo to nejde, ako to nejde, aby sme konečne začalil 

uvažovať a hovoriť o tom, ako ideme tie prekážky začať 

odstraňovať.  

Viem, že možno v priebehu pár dní má pani ministerka 

dostať podklady zo stanoviskom prezídia policajného zboru, 

respektíve ministerstva vnútra ako takého. A bolo mi 

prisľúbené, že potom ako  ona ich uvidí, tak budem mať 

možnosť sa s tým oboznámiť aj ja, aby sme teda 

s kompetentnými mohli ďalej o tejto veci rokovať. 

Pokiaľ ide o špecifikáciu priestupku na úseku 

používania pyrotechniky. Priznám sa, v tejto písomnej 

verzii, ktorú máte k dispozícii som to nenašiel ani ja.  

Tá správa je robená štandardne ako sa roky robí. Ja 

za tie necelé dva mesiace som ešte nestihol preniknúť do 

úplne všetkých detailov, ktoré (gong) sú, ktoré sú za 

vyhotovovaním tý týchto správ a štatistík. Ale v tej verzii 
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pavrpointovej (power pointovej), ktorú, ktorú ste mali 

možnosť vidieť, zákaz používania pyrotechniky jeden, jedno 

zistenie. 

Samozrejme, že tie čísla sú možno na prvý pohľad 

neuspokojivé, ja už som deklaroval, že sa na, na tieto 

štatistiky a na objasňovanie tých jednotlivých priestupkov 

veľmi detailne pozriem, aby sme vyhodnotili bezpečnostnú 

situáciu kde k akým priestupkom dochádza, aby sme teda 

vyhodnotili, či ten postup mestskej polície je adekvátny 

a či adekvátne aj odhaľuje a prejednáva priestupky, ktoré 

napadnú.  

Pokiaľ ide o nejakú komunikáciu v rámci prevencie 

a súčinnosť, ja som otvorený, budem vďačný za každý 

zmysluplný podnet, aby sme, aby sme mohli proste rozbehnúť 

v tej polícii nejaké nové trendy, aby, aby sme efektívne 

plnili úlohy, ktoré nám zo zákona vyplývajú. 

Pán poslanec Brat. 

Pokiaľ ide o grafity a sprejerstvo a nejaké teda 

aktuálny stav, mestská polícia sa sledovaniu tejto 

problematiky venuje. Viem, že na problémových miestach je 

realizovaný zvýšený výkon služby.  

Pokiaľ ide o samotnú túto činnosť protiprávnu, 

spravidla, spravidla ide o trestný čin. Pokiaľ tam škoda 

presiahne myslím dvestošesťdesiatšesť eur, ak si dobre 
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pamätám, ak je to aktuálne stále v trestnom zákone, ide 

o trestný čin poškodzovania cudzej veci. A tam je teda 

príslušná už ďalej vo veci konať, vyšetrovať a získavať 

dôkazy štátna polícia.  

A tým sa nijako nezbavujem zodpovednosti. My sme 

samozrejme, povinní takúto osobu zadržať pre podozrenie, či 

už z priestupku, alebo trestného činu. A ak ide o trestný 

čin, tak odovzdať príslušným orgánom.  

Pokiaľ ide o ten nejaký podpis toho autora, s tým, že 

by sa dal ten autor identifikovať, ako bývalý vyšetrovateľ 

vám môžem povedať, že nie je to niečo ako napríklad 

daktyloskopický odtlačok. Nejaký šikovný sprejer môže, 

čisto teoreticky teraz uvažujem, pri tvorbe 

kriminalistických verzií, môže podpísať, napodobiť podpis 

nejakého svojho obľúbenca, aby teda hodil to podozrenie na 

niekoho iného.  

Čiže, takto myslím si, že pokiaľ neprichytíte toho, 

toho páchateľa pri čine, tak takýmto spôsobom mu nedokážete 

preukázať vinu.  

A pokiaľ ide o otázku nejakej spolupráce pri tom 

odhaľovaní, samozrejme, tá spolupráca je nastavená tak, že 

a je to zákonne dané, pokiaľ my obmedzíme osobnú slobodu 

osoby pristihnutej pri trestnom čine, zo zákona ho musíme 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 389 

okamžite odovzdať polícii. Aj s patričnými informáciami. 

A tam naša činnosť končí. Ako obecnej polície.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Koniec? 

Ďakuje, ďakujem. 

Alebo ešte pokračujete, pán náčelník?  

JUDr. Marek   G a j d o š , náčelník Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte mám nejaké odpovede, bolo toho 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha, nech sa páči,  

JUDr. Marek   G a j d o š , náčelník Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

viacej. 
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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: 

Pokračujte. 

JUDr. Marek   G a j d o š , náčelník Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Krúpa. 

Tam bola otázka k dopravným kamerám, objektívna 

zodpovednosť. 

(poznámka: povzdych) 

Nepoznačil som si úplne presne, ja sa ospravedlňujem, 

ale myslím, že to tiež súviselo s objektívnou 

zodpovednosťou.  

Obecná polícia, bohužiaľ, tento inštitút využívať 

nemôže. Takže, riešenie dynamickej dopravy nie je v našej 

kompetencii.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pokiaľ, pokiaľ ide o odovzdávanie kamerových záznamov 

štátnej polícii, tak táto spolupráca je veľmi intenzívna. 

Pár týždňov dozadu sme presne k tejto problematike mali 

s pánom krajským riaditeľom jedno stretnutie, kde som, 

ktoré som inicioval ja a snažil som sa pôsobiť na to, aby 
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žiadosti, ktoré posiela polícia, boli v zodpovedajúcej 

kvalite, hlavne obsahovej, so špecifikáciou konkrétnych 

zákonných ustanovení, aby to bolo možné ďalej využiť 

v procesnom konaní.  

Pokiaľ nás polícia v rámci objasňovania a odhaľovania 

kriminality, alebo objasňovania a prejednávania 

priestupkov, dopravných nehôd o záznam požiada, samozrejme 

vždy vyhovieme. 

Čiže, tá spolupráca tam nastavená je.  

Pokiaľ ide o počet policajtov v tých mestských 

častiach a s tým, že v niektorých odľahlejších lokalitách, 

ako je napríklad tá Záhorská Bystrica, ja si uvedomujem, že 

môže sa stať, že niekedy tam naozaj toho policajta nie je 

vidieť, ale tie početné stavy naozaj nám dovoľujú pokryť 

ten absolútne základný výkon služby. Postaviť možno tri 

hliadky na, na bežnú dennú službu, pokiaľ nejde o zvýšený 

výkon, alebo bezpečnostné opatrenia. Poťažmo tri hliadky na 

nočnú. Spravidla, v tej nočnej službe je tých hliadok 

menej.  

Ja si kladiem za za úlohu v budúcnosti zistiť dokonca 

podrobný priebeh služby každej jednej hliadky, aby som sa 

oboznámil s tým, ako sa využíva ten, ten pracovný fond. 

Z akého dôvodu nie sú preverované niektoré oznámenia, lebo 

to sa stáva v podstate bežne, že je nahlásená udalosť 
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a mestská polícia ani nestihne tam prísť, pretože dispečing 

posiela tých policajtov podľa určitej priority na 

preverovanie tých oznámení. Niekedy naozaj nestihneme tú 

vec vybaviť. Čo ma teda veľmi mrzí, ale je to dané prevažne 

v podstate zásadne len kvôli tomu, že tie, že tie početné 

stavy sú také, aké sú.  

Pokiaľ ide o podnet na zvýšenie dohľadu školských 

areálov v nočných hodinách.  

Budem vďačný, ak by ste ma v tejto veci kontaktovali, 

dali mi úplne presné lokality o aké záležitosti ide. Budem 

sa snažiť preveriť aktuálny stav, aký výkon služby sa vo 

vzťahu k týmto veciam realizuje. A pokiaľ je možnosť 

priestor na nejaké zlepšenie, tak určite to budem 

realizovať.  

Eee, pokiaľ ide o zabezpečovanie poriadku pri 

znečisťovaní pri stavebných činnostiach. 

Samozrejme, tam môžeme využiť aj kamerový systém, ak 

je niečo také zistené, ale momentálne máme nepretržitú 

prevádzku na centrálnom dispo dispečingu a jednotlivých 

operačných strediskách expozitúr s tým, že tí policajti 

obsluhujú vysielačky, nie sú dvanásť hodín očami na 

monitore. Čiže, nedokážu zaregistrovať úplne každú jednu 

udalosť.  

A k efektívnejšiemu využívaniu toho kamerového 

systému smeruje zriadenie toho jednotného spoločného 
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pracoviska, kde by sa nastavili určité algoritmy, aby sa 

konkrétne zistenia a protiprávne konania dali vyhodnocovať 

v podstate automaticky, alebo zachytávať a potom by 

pracovníci pracovali na tej analýze. A ďalej, ďalej sa to 

riešilo.  

Pán poslanec Grendel. 

Pokiaľ ide o ten priemerný plat. Áno, naozaj, tá, tá 

informácia môže pôsobiť zavádzajúco, ale je teda, je teda 

presná. Priemerný plat v mestskej polícii je, je pomerne 

vyšší ako ten, ktorý majú novoprijatí policajti, alebo teda 

voči platu, ktorý je najnižší. Plat nastupujúceho policajta 

v čistom predstavuje asi päťstodeväťdesiat až šesťsto eur. 

A pokiaľ k tomu prirátame príspevok na bývanie, ktorý je 

poskytovaní policajtom bývajúcim v rámci bratislavského 

kraja, tak je to asi tým pádom päťstodeväťdesiat plus sto, 

šesťsto, sedemsto eur. Hej? 

Čiže, toto sú, toto sú tie platy, ktoré sa tak viacej 

približujú tým, ktorý, ktoré majú policajti vo výkone 

služby, ktorí slúžia na uliciach.  

A môže, môže byť, že ten priemerný plat je ovplyvnený 

tými vyššími platmi funkcionárov, ale tie platy sú 

v podstate tabuľkové, závisia od od zastávanej funkcie, od 

výsluhy, od výsluhy rokov, od osobného príplatku 

a samozrejme, že sú sú vyššie, pretože tie, tie pozície, 
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ktoré sú obsadené na veliteľstve, sú kvalifikačne niekde 

inde ako, ako pri tých bežných policajtoch.  

Ale kladiem si, kladiem si za úlohu rozpočtové 

prostriedky, ktoré boli dnes schválené, a po, kto ktoré sú 

vymedzené na na platy, prioritne venovať navyšovaniu platov 

a novoprijatých policajtov.  

No, pán Záhradník. 

Mám poznámku prevencia, rizikové javy.  

Neviem aké konkrétne, respektíve, vy ste ich ani 

nepomenovali, ale ja myslím, že budeme mať dosť priestoru 

na to, aby sme sa tej problematike  venovali. A opakujem, 

ja budem rád za každý zmysluplný podnet a aby sme teda 

prijali nejaké konštruktívne riešenia.  

Pán Vagač, 

pokiaľ ide o o oblasť rušenia nočného pokoja a hluku, 

je. Toto je komplikovaná záležitosť.  

Pokiaľ sa tohto rušenia nočného kľudu dopúšťa občan, 

ktorý býva v súkromnom byte a a teda, k tomu rušeniu 

dochádza z tohto miesta, tak polícia nemôže do toho bytu 

vstúpiť a a porušiť vlastne domovú slobodu. Ten chránený 

záujem je niekde úplne inde ako záujem štátu na objasnení 

tohto priestupku. 

A pokiaľ.  
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Ale myslím si, že mali by byť tieto, tieto prípady 

dotiahnuté do konca s tým, že tá, tá polícia, či už je 

štátna, alebo, alebo mestská, pretože tieto priestupky majú 

v portfóliu spoločne a môžu, môžu ich prejednávať 

v podstate každý jeden. Podľa toho, kto, kto ho skôr zistí.  

Bolo by vhodné určite o každom takomto zistení spísať 

záznam, správu o objasňovaní priestupku a posúvať to ďalej 

na prejednávanie správnemu orgánu, aby, aby neostalo eee 

eee to konanie polície niekde zaseknuté. Prišli sme na 

miesto, zistili sme čo sa deje, vieme o koho ide, je to 

proste notorická záležitosť, my s tým nič nemôžme robiť. Na 

tom mieste naozaj nemôžme. Môžme zozbierať ne nejaké 

dôkazy. Tú situáciu zdokumentovať a posúvať ďalej správnemu 

orgánu.  

Pokiaľ ide o mestskú políciu, tak si na tieto prípady 

posvietim a budem sa snažiť, aby naozaj boli dotiahnuté do 

konca. 

Pokiaľ ide o rušenie nočného kľudu v prevádzkach. 

Mestská polícia nemá oprávnenie dokumentovať priestupky 

takým spôsobom, takými zariadeniami ako sú merače hluku. 

Nemá ich teda ani k dispozícii. Je na to príslušná iná 

štátna inštitúcia. (poznámka: hovor mimo mikrofón počuť 

slová „regionálny úrad“) regionálny úrad verejného 

zdravotníctva. Ale zo zákona pri plnení tých zákonných úloh 

si tieto inštitúcie majú vzájomne pomáhať a byť súčinné.  
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Čiže, pozriem sa určite na tú problematiku aj z toho 

uhla pohľadu. (poznámka: povzdych) A tam teda vidím 

priestor, aby, aby tie správne konania boli naozaj 

efektívne dotiahnuté do konca.  

Mám takú vedomosť, že pri nedodržáva nedodržiavaní 

prevádzkových hodín, rušení nočného kľudu, sú tie správne 

konania neefektívne, pretože tie správne orgány po 

prejednaní tej veci, ak sa k nim dostane, ukladajú 

v porovnaní k závažnosti toho konania, podľa môjho názoru, 

smiešne sankcie. A tým, tým prevádzkovateľom sa naozaj 

oplatí tú pokutu občas zaplatiť, ako, ako dodržiavať zákon.  

Mestská polícia má, eviduje niekoľko prípadov, myslím 

si, že ich nie je najmenej, kde sa pri nedodržaní tých 

prevádzkových hodín ukladajú pokuty na mieste. Je ten 

priestupok prejednaný blokovo. 

Pokiaľ ide o ochranu zelene a stromov pri búraní. 

A váš pocit, že by teda polícia nevedela adekvátne 

reagovať. 

Neviem sa vám k tomuto zatiaľ zodpovedne vyjadriť. 

Ale už som, už som vyjadril také presvedčenie, že mestskí 

policajti momentálne nemajú dokonalú znalosť toho 

priestupkového katalógu, ktorý, ktorý majú v portfóliu 

a ktorý, ktoré sú oprávnení objasňovať a prejednávať 

v blokovom konaní.  
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A to systematické periodické vzdelávanie, ktoré som 

avizoval, v tej správe a k tým plánom do budúcna, naozaj si 

to kladiem za prioritu, aby, aby mestský policajt vždy 

dokázal identifikovať protiprávne konanie, ktoré je 

oprávnený a povinný prejednať, aby sa, aby nedochádzalo 

k tomu, že nevie na mieste zareagovať. 

Čiže, určite, určite na tom popracujem.  

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Pokiaľ ide o možnosť využiť vyzbierané peniaze za 

pokuty na odmeny, pokiaľ by boli priamo príjmom mestskej 

polície, nevidím problém v tom, aby boli použité akokoľvek 

v rámci nejakej, nejakých legislatívnych možností.  

Mestská polícia je poriadkový útvar, ktorý nemá 

právnu subjektivitu a so zverenými peniazmi hospodári 

v podstate účelovo, tak ako, tak ako je dopredu 

naplánované. Ale nejakú, nejakú legislatívnu prekážku v tom 

nevidím.  

Takže, mohlo, mohlo by to, mohlo by to ako úvaha do 

budúcnosti, podľa mňa, byť. Keď sa tak nad tým nahlas 

zamyslím, tak určite by boli po policajti veľmi motivovaní 

dávať pokuty a a na nulu, takmer na nulu by nám určite 

klesli prípady vybavenia veci napomenutím na mieste, 

ktorých evidujeme za posledný rok osemnásťtisíc. A myslím 

si, že je to príliš vysoké číslo. 
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Do ukladania pokút sankcií za za priestupky chcem 

vniesť určitú transparentnosť, školiť ľudí aj, aj v tejto 

oblasti, aby teda dokonale ovládali priestupkový zákon 

a a zohľadňovanie jednotlivých kritérií, ktoré pri ukladaní 

pokuty treba zohľadňovať. A aby to bolo nadriadeným aj 

preskúmateľné.  

Ale teda neviem či by to bolo najšťastnejšie 

riešenie, pretože by tí policajti naozaj možno 

nezohľadňovali objektívne tie okolnosti, ale snažili by sa 

ulažiž, uložiť čo najviac pokút a v čo najvyššom, najvyššej 

výške a tým pádom by, by zrejme boli deformované tie 

ustanovenia zákona.  

To je tak, to je taká moja úvaha, hej? Že takýto 

efekt by to zrejme malo, ako poznám za tie roky uvažovanie 

policajtov.  

Otázka pani, pani Kolkovej. 

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 ešte, ešte tam vlastne faktická pani 

starostky Kolkovej, tak asi chce doplniť. 

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

Bratislava - Devín: 

Chcela zareagovať, 

V podstate odpoveď na časť mojej otázky už odznela. 

Ja som sa pýtala, že aké máme meracie prístroje a do akej 

miery môžme, alebo vieme využiť. Ale vlastne, už ste to 

povedali, aj že napríklad, hluk jedine hygienici. To vieme 

všetci. Ale skôr to bolo možno snaha, že skúsme sa viacej 

zasadiť za to, aby ozaj aj mestská polícia mala možnosť 

odmerať rýchlosť, odmerať hluk, tie meranie tých čipov 

psačích, to by mohlo byť nápomocné. Len vôbec, vo viacerých 

konaniach, to je také pridružené.  

Ale, ale. Ako, povedzte mi, jak dostanem o polnoci 

k nejakej hlučnej diskotéke nejakého hygienika s meracím 

prístrojom, ktorý zázna urobí záznam, ktorý, cez ktorý ja 

potom budem vedieť pokutovať, hej? Že budem mať na to tie 

dôkazy, alebo podklady. Hej? To je úplne fiktívna 

predstava.  

Ako tak vie pomôcť štátna polícia keď namerá 

rýchlosť. Oni môžu aspoň tú rýchlosť merať. Ale tam by 

veľmi pomohlo, keby ozaj sa podarilo presadiť pre mestskú 

políciu (gong) a nájsť prístro 
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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: 

Áno, ďakujem. 

Poprosím ešte krátku reakciu pána náčelníka.  

JUDr. Marek   G a j d o š , náčelník Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Meranie rýchlosti ako ste povedali, nie. Nemáme to, 

nemáme to v zákone o obecnej polícii. Dynamickú, dynamickú 

takzvanú dynamickú dopravu mestská polícia riešiť nemôže.  

V porovnaní s Českou republikou, kde niektoré tieto 

priestupky na úseku dopravy a aj dynamickej dopravy majú. 

Nie sme proti tomu, skôr štátna polícia v tomto má 

negatívne, negatívne názory. A riešenie týchto priestupkov 

nám v úvodzovkách nechce pustiť.  

Eee, čo sa týka toho hluku.  

Pokiaľ tá legislatíva je taká aká je, nie je iná 

možnosť ako nejaké súčinnostné konanie a tie príslušné 

orgány požiadať o tú spoluprácu a zabezpečiť dajme tomu 

niekoho, niekoho v určitej pohotovosti, aby teda na, na 
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riešenie tých situácií sa dostavil. Iné riešenie nevidím. 

Pokiaľ teda, za za súčasného stavu. Za súčasného stavu.  

A samozrejme, v tej plánovanej novele, ktorú si, 

ktorú si tiež teda kladiem za prioritu a vyvíjam, podľa 

mňa, nadpriemernú iniciatívu k tomu, aby ten, ten zastaralý 

zákon o obecnej polícii sa konečne priblížil tým praktickým 

modernejším potrebám. Ak to dokážeme do toho zákona dostať, 

samozrejme, prečo nie. Budeme efektívnejší v riešení 

týchto, týchto konaní.  

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. 

Teraz poprosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Takže, budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto 

znení: 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

berie na vedomie Správu o plnení úloh mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018. 

 

Pani viceprimátorka, 

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna. 

Za tridsaťjedna, proti nula poslancov, zdržali sa 

nula, nehlasovalo nula. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 3-Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 

 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 ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer,nám.  

Ľ. Krajčír  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  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 

 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018. 

koniec poznámky) 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 405 

 
BOD 28 INTERPELÁCIE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prechádzame k bodu číslo dvadsaťosem Interpelácie. 

Asi sa, nech sa páči, môžete sa prihlásiť do 

diskusie. 

Pani poslankyňa Pätoprstá 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja budem mať interpeláciu, ktorú dám písomne na 

podateľňu, ale tu ju popíšem, aby bola teda aj ústne 

podaná. 

Bude sa týkať predaja pozemkov v roku 2004 a 2005 na 

území pri Sade Janka Kráľa Artmedia a budem si žiadať 

zmluvu o predaji a podmienky tohto predaja.  
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Bola vlastne realizovaná v dvoch častiach, tieto 

pozemky boli dvakrát na dvakrát predané.  

Čiže, budem žiadať, ale keďže tam je aj mapka 

a nejaké detaily, aby sa teda úradníci zorientovali, tak to 

dám písomne do podateľne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči,  

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem (poznámka: odkašľanie) veľmi pekne. 

Pani viceprimátorka, 

ja by som chcela interpelovať pána primátora a vás, 

pani viceprimátorka, teda vo veci následných krokov 

hlavného mesta Bratislavy ohľadom stavu Mosta esenpé (SNP). 

Chcela by som vás požiadať teda, aby ste nám dodali 

informáciu o tom, aké kroky, v akej následnosti časovej 
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v súvislostiach z diagnostikou hlavného mosta z roku 2019 

hlavné mesto podniká a plánuje. 

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. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Buocik. 

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

Ď ďakujem pekne pani predsedajúca. 

Vážené dámy, vážení páni,  

ja by som chcel interpreto, i interpelovať, pardon, 

pána primátora Matúša Valla.  

Zo zoznamom komunikácií kde sú nevysporiadané 

vlastnícke vzťahy a to jednak k samotnej líniovej stave tej 

komunikácie a jednak k pozemkom eee. 

Nie, nechajme to len k tej samotnej stavbe, lebo 

s tými pozemkami to je, to je strašne veľká robota. 
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Eee, eee, konkrétne sa mi jedná o situáciu a takých 

situácii je v jednotlivých mestských častiach naozaj veľmi 

veľa, že sú komunikácie, ktoré ako keby nikomu nepatria.  

Z tohto dôvodu nie je možné do nich investovať, vy 

ste to hovorili eee pred chvíľočkou z nejakej inej 

súvislosti.  

Hovorím to preto, lebo aj na finančnej komisis 

komisii sme sa rozprávali pri schvaľovaní návrhu rozpočtu 

o tom, že naozaj mesto si zaslúži, aby eee eee bol 

zriadený, alebo samostatný odbor, alebo vyčlenení ľudia, 

ktorí naozaj nebudú nič iné robiť, len vysporiadavať eee, 

vysporiadavať takto dnes nevysporiadané komunikácie. Ja ich 

v Ružinove poznám aspoň päť, ak nie viacej. 

Jedná sa to, rozprávame sa o komunikáciách, 

rozprávame sa o rôznych parkoviskách. Skrátka, toto je 

téma, ktorá je veľmi dôležitá.  

Ja som si vedomý toho, že v tej tridsaťdňovej lehote 

je na interpeláciu je to asi veľmi krátky čas, tak rovno 

uvádzam, že budem akceptovať aj, aj dlhší, dlhšiu dobu.  

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. 

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

A interpeláciu teda odovzdám. 

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. 

Pán poslanec Polakovič. 

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

Dobrý deň prajem. 

Ďakujem pekne. 

Ja mám takú banalitu, ale zo zúfalstva to teda dávam 

cez interpeláciu. 

Interpelujem teda pána primátora a teda nasledujúcim 

textom. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 410 

Vážený pán primátor,  

chcem vás požiadať o informáciu o nájme pozemku na 

zástavkách emhádé (MHD) Patrónka v prospech spoločnosti EKO 

HOLDING Slovakia na umiestnenie automatov na mliečne 

výrobky. Zmluvy na nájom som nenašiel ani na webe hlavného 

mesta, ani na stránkach dopravného podniku. 

Dôvodom môjho záujmu o dané prenájmy je zlé 

umiestnenie automatu v smere do mesta, kedy tvorí bariéru 

v prie, v priestore pri prestupovaní a ako aj pri výhľade 

na spoje emhádé (MHD), či elektronický infor, elektronickú 

informačnú tabuľu. 

O estetickom stvárnení vo forme drevenice už asi ani 

nehovorím. 

Žiadam vás o informáciu o možnosti odstránenia 

automatov, či minimálne aspoň presunu tohto konkrétneho 

automatu na  zástavke v smere do mesta, tak aby eee eee 

netvoril bariéru eee bodka.  

A len teda ako dodám, že absolútne nechápem. Toto sa 

udialo, tieto automaty sa v Bratislave objavili vlastne za 

minulého vedenia. Sú absolútne ohavné. Do mesta nepatria. 

A as, ja keďže som voči nim bojoval už predtým, tak 

budem v tom pokračovať aj teraz. 

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 pekne. 

Poprosím teraz návrhovú komisiu. 

Nie, netreba. 

 

 

BOD 25 NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIE 
LITERÁRNEMU INFORMAČNÉMU CENTRU VO 
VÝŠKE 30 000,00 EUR NA PROJEKT 
MEDZINÁRODNÝ KNIŽNÝ VEĽTRH V PARÍŽI 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže materiál číslo dvadsaťpäť, Návrh na poskytnutie 

dotácie Literárnemu informačnému centru vo výške 

tridsaťtisíc euro na projekt Medzinárodný knižný veľtrh 

v Paríži. 

Nech sa páči. 
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Mgr. Ema   T e s a r č í k o v á ,  vedúca oddelenia kultúry, 

školstva, športu a mládeže: 

Ďakujem pekne za slovo, pani námestníčka. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A pani magistra Tesarčíková.  

Mgr. Ema   T e s a r č í k o v á ,  vedúca oddelenia kultúry, 

školstva, športu a mládeže: 

Ďakujem pekne. 

Vážené dámy, vážení páni, 

Predkladáme návrh na dotácie pre Literárne 

a informačné centrum na Medzinárodný knižný veľtrh, ktorý 

sa uskutočnil v Paríži 15. až 18. marca.  

Hlavné mesto bolo mesto pozvaným ako to, ktoré 

vlastne prezentovalo seba a na tomto veľtrhu sa zúčastnila 

pani námestníčka Štasselová. 

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: 
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Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nech sa páči. 

Nikto sa neprihlásil. 

Tak poprosím návrhovú komisiu.  

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 dotáciu vo výške tridsaťtisíc eur Literárnemu 

informačnému centru na projekt Medzinárodný knižný veľtrh 

v Paríži. 

Pani viceprimátorka,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia.  
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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. 

Tak páni poslanci, panie poslankyne,  

prosím  prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je dvadsaťdeväť poslancov. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržal sa jeden poslanec,   

nehlasovalo nula. 

Ďakujem  veľmi pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 25-Návrh na poskytnutie dotácie Literárnemu 
informačnému centru vo výške 30 000,00 Eur na projekt 

Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži 

 Prítomní: 29 Áno 28 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 
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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 nám.  

Ľ. Krajčír  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  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na poskytnutie dotácie Literárnemu informačnému 

centru v sume 30 000,00 Eur na projekt Medzinárodný knižný 

veľtrh v Paríži 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dotáciu v sume 30 000,00 Eur Literárnemu informačnému 

centru na projekt Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži. 

koniec poznámky) 
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BOD 26 NÁVRH NA PRIJATIE ROZHODNUTIA VO 
VECI OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU A 
ZAMEDZENIA ROZPORU ZÁUJMOV PODĽA 
ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 357/2004 Z. Z. O 
OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE 
FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV V 
ZNENÍ ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 545/2005 
Z. Z. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že môžeme pokračovať bodom číslo dvadsaťšesť, 

Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného 

záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa zákona číslo 

357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 

číslo 545/2005 Zbierky zákonov. 

Takže, takisto poprosím spracovateľku. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ešte nemám.  

Aha, už mám. Už mám slovo, už som (poznámka: 

nezrozumiteľné 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: 

Aha, prepáč. Tak spracovateľa. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

No, vážené kolegyne a vážení kolegovia,  

ja nerád predkladám ten takýto typ materiálu.  

Naposledy sme to robili asi štyri roky dozadu. To 

zna, niektorí na mňa pokrikujú, že to mám stiahnuť. No ako 

predseda komisie, ktorá má chrániť verejný záujem to, 

samozrejme, z princípu nestiahnem, ale eee, pravdupovediac, 

eee, robím to nerád.  

Naozaj sme to mali naposledy pred štyrmi rokmi. A eee 

nie je to príjemné z toho pohľadu, že my sme, samozrejme, 

viedli konanie na komisii pre ochranu verejného záujmu, 

keďže nás zastupiteľstvo poverilo, aby sme toto konanie 

viedli. Zača, vlastne uznesenie z minulého zastupiteľstva 

nás k tomu zaviazalo.  
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V zásade to porušenie ústavného zákona v tom, že sa 

neskoro odovzdalo majetkové priznanie pánom poslancom, 

ktorý je uvedený v tom materiáli sa potvrdilo. Pán poslanec 

to ani nespochybnil. Čiže, to porušenie je preukázané.  

K tomu porušeniu ústavný zákon automaticky priraďuje 

sankciu. Tá sankcia je, eee, teda vo výške jednej mesačnej 

odmeny. Eee. Pokiaľ by tá mesačná odmena bola nižšia ako je 

tá priemerná nominálna mesačná mzda v národnom hospodárstve 

za ten príslušný rok, tak sa postupuje tak, že tá pokuta je 

vo výške tej priemerky za ten príslušný rok. A tá priemerka 

nie je teda až taká nízka, pretože tá mesačná priemerka 

v tomto prípade je deväťstopäťdesiatštyri eur.  

Čiže, skutočne akože treba si, ja to hovorím aj 

teraz, treba si dávať pozor s tými majetkovými priznaniami. 

A to bo.  

To je priemerka ešte za rok 2017. Čiže, ona postupne 

troška sa zvyšuje. Čiže, ak, ak budeme, by sme náhodou 

nebodaj mali rozhodovať v tomto roku ešte o nejakých 

ďalších porušeniach, tak bude o niečo vyššia.  

V princípe. Takto. Porušenie bolo preukázané. Pokuta 

sa vypočítava v zmysle zákona. S tým nenarobí naša komisia 

nič.  
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My sme vám predložili tento materiál na posúdenie 

a schválenie rozhodnutia, ktorým by ste konštatovali 

porušenie ústavného zákona a u uložili pokutu.  

Máme tri možnosti teda.  

Prvá je tá, že by sa, by sa pán dotknutý poslanec 

vzdal svojho mandátu, čím by predišiel ďalšiemu konaniu 

v tejto veci, ale (so smiechom) to sa mi zdá, že asi nad 

týmto neuvažuje. Aspoň sa zatiaľ tak nevyjadroval.  

Potom máme druhú možnosť, že by sme teda eee to 

nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov, lebo tam je 

takáto väčšina, schválili, a tým pádom by musel zaplatiť tú 

pokutu.  

Alebo tri pätiny poslancov môžu to konanie zastaviť.  

Ono to konanie sa zastaví aj vtedy, ak to neschváli 

nadpolovičná väčšina.  

Čiže, ak tuná nadpolovičná väčšina sa nenájde za to, 

aby ho po, aby sme ho pokutovali, nadpolovičná väčšina 

všetkých, tak to konanie sa zo zákona automaticky zastaví. 

Takže, aj to je cesta. 

Ja osobne poviem za seba. Ja budem principiálny 

v tomto smere. Budem hlasovať za. Ale je to na každého 
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vedomí a svedomí, to porušenie tam bolo, pokuta je 

vypočítaná, ale rozhodnutie patrí tomuto zastupiteľstvu. 

Takže, môže byť aj iné, ako sa navrhuje v tomto eee 

uznesení. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Len toľko. 

Ďakujem pekne za slovo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ďakujem predkladateľovi. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nech sa páči, prihláste sa. 

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

Ďa ďakujem pekne. 

Pani námestníčka, dámy a páni,  

áno, musím teda priznať, že rokujeme v tomto bode 

o mojom pochybení.  

Naozaj sa k tomu nedá nič iné povedať ako správne 

konštatoval kolega právnik Vetrák.  

Chcem len teda všetkých ubezpečiť, že tú prvú 

alternatívu si nevyberám. Eee, eee, a teda, mandátu sa 

nevzdávam.  

A čo sa týka teda tých, tých ďalších možností, tiež 

principiálne budem sám hlasovať za uloženie tej sankcie. 

Rovnako ako pán Vetrák.  

A to je asi všetko, čo som chcel k tejto téme 

povedať.  

Ešte samozrejme to, že eee, to porušenie povinností 

ma mrzí. Eee, táto povinnosť vyplýva z ústavného zákona. Ja 

som osoba práva znalá, takže o to je to pochybenie možno, 

možno vážnejšie. Ale samozrejme, aj pán Vetrák to už 

konštatoval, to, to majetkové priznanie bolo podané, ale 

teda bolo podané eee po tom termíne, o ktorom, o ktorom 

hovorí zákon.  
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Teraz už som naozaj vyčerpal všetko, čo som chcel 

povedať. 

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 pekne. 

Nech sa páči,  

pán námestník Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja som teda myslím, že pán, pánovi Buocikovi sa stalo 

prvýkrát a išlo tam naozaj nie o nejaké dlhé časové 

obdobie.  

A keďže som ho sledoval v mesiacoch september, 

október, kedy naozaj natrel v Ružinove strašne veľa rôznych 

zábradlí a pozbieral strašne veľa smetí, neviem, prečo to 

robil presne v tomto období, tak ja si myslím, že by sme 

mohli, mal, mohli dať šancu a ja sa pri tomto konaní 

zdržím, nakoľko svoj skutok oľutoval. Nakoľko žiadnu škodu 
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nikomu nespôsobil. A samozrejme, ak sa mu to stane ešte 

niekedy do budúcna, tak budem úplne inak sa rozhodovať. Ale 

dneska sa v tomto bode zdržím.  

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. 

Pán poslanec, alebo pán starosta Hrčka, 

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len že povinnosť podávania priznaní sa všetkých 

poslancov bude teraz týkať do 31. 3. 

Takže, možno by to trebalo všetkým pripomenúť, aby sa 

to nena, na to nezabudlo, lebo možno tí, čo tu dneska 

sedia, tak ak to teda, neviem, technicky do nedele, neviem 

či má, či, lebo sú dva výklady, že to je do piatku 

nevyhnutné dať, alebo teda do pondelka, lebo sa ten termín 

posúva. Ale aj tak asi by sa to na to malo upozorniť, aby 
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sa takých, eee, takýchto minihriešnikov tu dávalo 

v budúcnosti čo najmenej.  

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.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Vážim si tie slová pána poslanca Buocika, že sa 

k tomu stavia veľmi zodpovedne.  

Krátka poznámka.  

Ja som chcel v bode Rôzne o tom povedať, ale už 

využijem príležitosť, keď pán starosta Hrčka to otvoril.  

Výklad našej komisie pre, na ochranu verejného záujmu 

je v súlade s platným judikátom ústavného súdu, ktorý 

označil lehotu na podávanie majetkových priznaní za 

procesno-právnu, to znamená, že ak padne na víkend sobotu 

alebo nedeľu, tak automaticky sa posúva na pondelok.  
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Čiže, tá lehota v pondelok sa akceptuje, pokiaľ 

stihnete v pondelok podateľňu, pokiaľ nestíhate, tak na 

poštu treba dať podací lístok, aby ste mali dôkaz a ste, 

ako sa hovorí, v suchu.  

Tak aby ste sa vedeli zariadiť.  

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 pekne. 

S faktickou pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja už sa vzdávam, ja som chcel povedať to isté, čo 

pán predseda Vetrák. 

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 poprosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Nebudem čítať návrh uznesenia, ale v podstate v tom 

návrhu uznesenia konštatujeme, že bol porušený zákon 

a schvaľujeme pokutu vo výške tých deväťstopäťdesiatštyri 

eur plus tie procesné veci, ktoré treba eee zariadiť 

v zmysle ústavného zákona. 

Eee, takisto informujeme pána poslanca, že v prípade, 

že by sa chcel odvolať na ústavný súd, tak má tu možnosť 

v tej l, zákonnej lehote, ktorá, ktorá je daná. 

Pani viceprimátorka,  

môžte dať hlasovať o a. 

Aha, pardon, prepáčte.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predložené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Nadpolovičná všetkých. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťtri treba. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

O aký? O aký bod sa bavíme? 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných je tridsať. 

Za osemnásť, proti nula, zdržalo sa dvanásť, 

nehlasovalo nula. 

Dobre. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 26-Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

 Prítomní: 30 Áno 18 Nie: 0 Zdržal sa: 12 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ZDRŽAL SA A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám.ZDRŽAL SA R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L.Štasselová,nám.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ZDRŽAL SA J. Káčer nám. ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst  A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ZDRŽAL SA 

 

koniec poznámky)  

 

 

BOD 26A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Informácia o.  

Aha, pardon. 16.00, takže, ideme na bod verejnosť. 

Máme dvoch zástupcov verejnosti.  

(poznámka: (poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo sa deje?  

(poznámka: počuť slová „Nič ..., mikrofón“) 

Dobre. 

Takže, po poprosím pána Horáka Jána. 
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Nech sa páči, máte, máte slovo. 

(poznámka: počuť primátora „Musím podpisovať“) 

Občan   Ján   H o r á k :  

Vážený pán primátor, vážené, vážení páni poslanci, 

vážené panie poslankyne, 

v v prvom rade sa chcem v mene nášho združenia 

poďakovať pánovi primátorovi za prijatie nášho pozvania na 

členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 1. apríla v týchto 

priestoroch.  

Veľmi vítame túto ústretovosť a veríme, že to bude 

naďalej z toho veľmi dobrá spolupráca medzi našim združením 

a pánom primátorom, meg magistrátom a mestským 

zastupiteľstvom.  

Žiaľ, situácia eee, pokiaľ sa týka nás nájomníkov 

reštituovaných bytov je veľmi komplikovaná. Tí, ktorí sú 

poslancovia druhý alebo tretí, tretíkrát situáciu poznajú 

veľmi dobre.  

Bolela z nej hlava pána primátora Ftáčnika, bolela 

z nej hlava aj pána primátora Nesrovnala a mám obavu, že 

bude bolieť hlava aj súčasného pána primátora.  

Situácia je veľmi zložitá. Nespôsobili sme ju my, 

spôsobil ju pred dvadsiatymi ôsmymi rokmi štát a nemusel ju 
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spôsobiť. Bolo to skutočne veľmi zlé a veľmi nedomyslené 

riešenie, keď namiesto majiteľov, ktorých mali odškodniť, 

štát zobral nám naše byty a odškodnil ich našimi bytmi. 

Bolo potrebné spravodlivo od odškodniť majiteľov a nás 

nechať bývať v tých bytoch ako to obyčajne urobili všetky 

civilizované krajiny a tam sa to jednoznačne osvedčilo.  

Za celých tých, celý ten vývoj dvanásť vlád 

nedokázala tento problém nás vyriešiť. Žiaľ, o prakticky od 

roku 2011 hodila tento problém na plecia samosprávy a my 

v našom združení vieme veľmi dobre, že je to nad sily 

samosprávy, hlavne v Bratislave.  

Samosprávy, ktoré boli mimo Bratislavy, to mali 

podstatne jednoduchšie a ľahšie, pretože samozrejme ceny 

bytov a obstarávanie bytov je nep nepomerne jednoduchšie 

než v hlavnom meste.  

My sme, my sme ochotní na akúkoľvek konštruktívnu 

spoluprácu s každým, žiaľ, vo vláde doteraz nám dvere 

neboli otvorené. Dobre spolupracujeme s niektorými 

poslancami v parlamente. A v podstate naša spolupráca 

s mestom bola takisto, takisto dobrá. Žiaľ, mesto my 

objektívne môžem povedať, že má podstatne sťažené 

podmienky.  

My, hoci žijeme prakticky už v traumatickej situácii 

dvadsaťosem rokov, sme kedykoľvek otvorení na konštruktívnu 
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spoluprácu a práve preto (gong) eee, práve preto vítame eee 

eee ponuku pána primá primátora, že príde na našu členskú 

schôdzu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Občan   Ján   H o r á k :  

Srdečná vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prvého apríla sa tam vidíme. Dúfam, že to nebude 

vtip.  

Ďakujem pekne. 

Druhý zástupca občanov je Patlevič Tadeus, inžinier. 

Nech sa páči. 

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Ďakujem pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dúfam, že nebudete o náhradnom bývaní hovoriť. 

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Prosím?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dúfam, že nebudete o náhradných bytoch ho. 

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Eee. Pokúsim sa v tom pokračovať, ale v prvom rade 

vás chcem pochváliť za to, že ste dneska schválili 

rozpočet, čo je veľmi skvelá vec.  

Chcem vás pochváliť za to, že ste schválili aj 

peniaze na normálne nájomné byty, čo je rovnako dôležitá 

vec. Tá suma síce neni nejaká obrovská, ale super, že sa 

s týmto začne.  

Ja som bol včera, predvčerom vo Viedni, tam je tých 

nájomných bytov na každom kroku ich vidíte nejaké nájomné. 

Je to, je to správna cesta. A som veľmi rád, že sa mesto 

vydalo touto cestou.  
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Bez ohľadu na to, ako dopadajú tie náhradné nájomné 

byty, o ktorých by som ja najradšej vôbec nehovoril, lebo 

tie náhradné byty, aj keď je to dané zákonom, mesto to má 

ako povinnosť, je to vybraté ako riešenie, ako jediné 

správne riešenie zo šiestich variant, je to 

najnešťastnejšie riešenie, ktoré sa k spravodlivosti ani 

len nepribližuje, ani sa k nej nedostáva.  

Čiže, postavením náhradných bytov, problém nájomníkov 

vôbec nezanikne. Naopak, bude pokračovať ďalej, len budú 

bývať trošku niekde inde ako bývali doteraz. 

Niektorí, ktorí sa, bohužiaľ, dožili, alebo sa dožijú 

toho sťahovania, lebo znova nám niektorí členovia, už nie 

sú medzi nami a tí už sa toho nedočkajú.  

Každopádne chcel som, prišiel som sem napriek tomu, 

že som chorý, mal by som ležať v posteli. Prišiel som sem 

najmä kvôli tomu, že eee, v programe aj minule aj teraz 

vypadol bod, ktorý by sa týkal tej problematiky nájomných 

bytov. Bývala taká dosť obšírna správa. Možno by stačilo, 

keby bola aj menej obšírna, ale keby tam nejaká bola.  

Minulé zastupiteľstvo si to odhlasovalo, že to tam 

bude každý mesiac. Neviem, či tento, toto odhlasovanie 

prešlo aj na nové zastupiteľstvo, alebo neprešlo, či to má 

pokračovať, nemá pokračovať?  
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Každopádne vítame to, že trikrát do roka sa 

stretneme. A ďakujem pánovi primátorovi, že nám príde 

porozprávať aká je aktuálna situácia. Ale bolo by dobré aj 

každý mesiac vedieť, čo sa udialo nové, čo sa stalo. Možno 

aj poslanci by to celkom radi vedeli, čo sa plánuje. To je 

taký, jediná vec, ktorú by som mestu mohol vytknúť. Všetko 

otá, ostatné je otázka na štát, ktorý nemá vôľu pristúpiť 

k spravodlivosti. Spravodlivosť ho nezaujíma.  

Takže, zmenilo sa nám mestské zastupiteľstvo. Veľká 

nádej je v prezidentských voľbách a prídu aj parlamentné 

voľby, snáď sa väčšina z nás toho dožije a snáď sa možno 

tej spravodlivosti raz dočkáme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Patlevič, platí to, čo som povedal na minulom 

zastupiteľstve. Vidíme sa v pondelok. Prídem a predostrem 

to, akým spôsobom sa Bratislava chce dostať k náhradným 

bytom. Ktoré, aj keď nie sú pre vás úplné riešenie, pre nás 

je to splnenie si tej minimálnej, aspoň tej základnej 

povinnosti.  

Ďakujem pekne. 
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Ďakujem veľmi pekne občanom, zástupcom občanov za ich 

otázky, alebo informácie. 

 

 

BOD 27 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 
INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A my poďme ďalej na bod dvadsaťsedem.  

Myslím, že je to, že? A to je organizačné, Informácia 

o vybavených interpeláciách poslancov mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči, máte slovo, pani Kiczegová.  

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

organizačného oddelenia: 

Dobrý deň. 

Takže, predkladáme vám informáciu o vybavených 

interpeláciách.  
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6. 2. bolo podaných päť interpelácií. Na všetky 

interpelácie bolo odpovedané v termíne. Odpovede máte 

v prílohe tohto materiálu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu. 

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 po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Informáciu o vybavených interpeláciách poslancov 

mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 
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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.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je dvadsaťosem. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Dosť poslancov nám tu chýba. Som z toho taký smutný.  

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

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

 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.  R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst  A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 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 27A NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 5 
ŠTATÚTU PEŇAŽNÉHO FONDU NA PODPORU 
ROZVOJA TELESNEJ KULTÚRY V HLAVNOM 
MESTE SR BRATISLAVE A NÁVRH NA 
VYMENOVANIE ČLENOV RADY PEŇAŽNÉHO 
FONDU NA PODPORU ROZVOJA TELESNEJ 
KULTÚRY V HLAVNOM MESTE SR 
BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ale ďalej. Poďme na dvadsaťsedem, bod 

dvadsaťsedem A. Návrh na schválenie dodatku číslo päť 

štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 

v hlavnom meste SR Bratislave a návrh na vymenovanie členov 

rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 

v hlavnom meste SR Bratislave. 

Kto to povie za nás?  

Asi, asi pani, pani Tesarčíková, alebo pán Káčer? 

Kto?  

Mgr. Ema   T e s a r č í k o v á ,  vedúca oddelenia kultúry, 

školstva, športu a mládeže: 

Chcete vy?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 443 

Kludne môžte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, za predkladateľa, alebo spracovateľa pán 

námestník Káčer.  

Nech sa páči. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

tak ako bolo na gremiálnej porade odsúhlasené, 

dochádza k sfunkčneniu k funk, k sfunkčneniu toj tochtjo 

tohto Peňažného fondu.  

Fond slúži na rekonštrukciu športovej infraštruktúry. 

Tvorí sa z predaja majetku, respektíve prebytku 

hospodárenia mesta.  

V súčasnosti jeho, sme schválili jeho výšku vo výš, 

vo výške tristotisíc eur.  

Žiadosti sa predkladajú kvartálne. Čiže, prvé kolo 

bude do 31. 3. 

Minulý rok Peňažný fond tým, že nebol sch, nebol 

schválený záverečný účet mesta, v zásade nemohol fungovať 
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a nemohol žiadostiam vyhovieť. Preto si myslím, že je 

najvyšší čas, aby sme túto podporu športovej infraštruktúry 

opäť uviedli do života.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Jenčík,  

máte slovo. 

Nech sa páči. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vzhľadom na to, že som bol bývalým členom tohto 

fondu, tak sa chcem spýtať len jednu vec.  

Rusovce mali schválený projekt rekonštrukcie 

telocvične a tým, že sa nedokončil, alebo teda, nebol 

prijatý záverečný účet, ne nebolo s, neboli sme schopní 

minúť tieto prostriedky, telocvičňa už je v katastrofálnom 

stave. Ja sa chcem len uistiť, že či teda tento projekt, 

tým že bol schválený, či tento rok sa urobí z tých peňazí? 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Nech sa páči, pán Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

uhm. 

Samozrejme, tak tie žiadosti, ktoré boli podané 

a vlastne prešla ich, prešlo ich trvanie, alebo platnosť 

ich žiadostí, museli ich podať nanovo. Ale verím, že, 

respektíve, som presvedčený o tom, že Rusovce si žiadosť na 

výmenu okien, špeciálne v tomto prípade, na telocvični.  

Ale nemám presné informácie, nakoľko fond nezasadal. 

Ne neviem, žiadateľ či podal. A mám za to, že podal. Ale ne 

ne ja nepoznám presný rozsah. 

To, čo bolo podané v minulosti, sa muselo podať 

nanovo do 31. 3. Ale mám za to, že Rusovce o tom majú 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Lenč,  

nech sa páči. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor., 

Keď pán námestník o tom nemá informácie, a teda, on 

bol poslancom v minulom volebnom období, tak ja už ich 

nemám vôbec. 

Možno by sa hodil, hodil taký nejaký informačný 

materiál do budúceho zastupiteľstva, že ako proste táto 

komisia rozdelila tie, tie finančné prostriedky, ktoré mala 

a ako sa použili.  

Ak.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie? Nedá sa nič také?  

(poznámka: počuť mimo mikrofón „nerozdelilo“) 

Nerozdelila. Á, výborne. Tak ich rozdelíme my. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Uhm, dobre.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokiaľ nemáte  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

ďalšie príspevky do diskusie, tak dávam slovo 

návrhovej komisie.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Keďže ten materiál bol dávaný dodatočne, síce ho máte 

asi všetci na stoloch, ale to uznesenie neni až také dlhé, 

tak ho prečítam celé v tomto prípade. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

po A schvaľuje dodatok číslo päť štatútu Peňažného 

fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste 

SR Bratislave, 
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po Bé (B) odvoláva eee pána Grendela, pani 

Hanulíkovú, pána Hochschornera a pána Chrena a pána 

Jenčíka, pána Mikulca a pána Wienštuka a pani Zaťovičovú, 

pán a pána Žitného z členstva v Rade Peňažného fondu na 

podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR 

Bratislave,  

a po Cé (C) vymenúva členov Rady Peňažného fondu na 

podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR 

Bratislave z radov poslancov mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy v nasledovnom zložení: 

pán Martin Chren,  

pán Gábor Grendel,  

pán Roman Lamoš,  

pán Igor Polakovič,  

pani Zdenka Zaťovičová,  

pán Jozef Krúpa  

a pán Peter Lenč.  

Predpokladám, že všetci novovymenovaní s tým 

súhlasili. Keď nie, tak sa, prosím, ozvite.  

A ak, teda, je to tak, tak pána primátora si 

dovoľujem požiadať, aby dal hlasovať o tomto návrhu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Eee, je tam ešte nejaká faktická. Neviem, či v tomto 

bode môže byť faktická, keď už sme ukončili diskusiu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Už teraz nie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Už nemôže byť. Ani pán Kuruc, nemôžete (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

Predseda návrhovej komisie 

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

Čítať, čítať návrh uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hej, hej. Ja to tak beriem, že keď ukončím diskusiu, 

tak oné.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 450 

Však povieme si potom asi. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo to?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. Dobre. Tak to je dôležité. To urobme. Je tam 

výmena mena. Aby sme odhlasovali niečo iné. 

Takže meno iba, aké?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Miesto pána Chrena pán Korček.  

Aby sme to zase potom nemuseli o tom hlasovať.  

(poznámka: počuť mimo mikrofón „Došlo k zmene, hej? 

Lebo bol, bol.“) 

Tak to môžem autoremedúrou? Alebo takým niečím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže autoremedúrou meno za pána poslanca Chrena pán 

poslanec Korček. Dobre?  

Môžme teda, keď je to tak, tak sa, prosím, 

prezentujte a hlasujme. Hlasujte.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 27A-Návrh na schválenie dodatku č. 5 štatútu Peňažného 
fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste 
SR Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného 
fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste 

SR Bratislave 

 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 ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám.  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   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst  A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 452 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie dodatku č. 5 štatútu Peňažného fondu na 

podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR 

Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného 

fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom mesta 

SR Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 453 

A. schvaľuje 

dodatok č. 5 Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej 

kultúry v hlavnom meste SR Bratislave. 

 
B. odvoláva 

Mgr. Gábora Grendela, Ing. Ivetu Hanulíkovú, Petra 

Hochschornera, Ing. Martina Chrena, Radoslava Jenčíka, 

JUDr. Richarda Mikuleca, Ing. Romana Weinštuka, Mgr. Zdenku 

Zaťovičovú, a Mgr. Rastislava Žitného z členstva v rade 

Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v 

hlavnom meste SR Bratislave. 

 
C. vymenúva 

členov rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej 

kultúry v hlavnom meste SR Bratislave z radov poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v 

nasledovnom zložení: 

1. Tomáš Korček 

2. Gábor Grendel 

3. Roman Lamoš 

4. Igor Polakovič 

5. Zdenka Zaťovičová 

6. Jozef Krúpa 

7. Peter Lenč 

koniec poznámky) 
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BOD 27B NÁVRH NA REALIZÁCIU CYKLOTRASY 
PRI MLYNE – MČ VAJNORY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod dvadsaťsedem Bé (B), Návrh na realizáciu 

cyklotrasy Pri Mlyne v mestskej časti Vajnory. 

Poprosím pána, áno, Peťa Netriho, aby nám priblížil, 

o čo ide. 

Mgr. Peter   N e t r i ,  oddelenie stratégie a projektov: 

Dobrý deň. 

Veľmi stručne. 

Eee, pokračujeme v realizácii cyklotrasy vo 

Vajnoroch, ktorá sa napája na existujúcu cyklotrasu er 14 

(R14) a pokračuje ďalej až eee smerom k železničnému 

priecestiu a eee kkk k železničnej stanici Vajnory. 

Eee, v podstate ste to už schválili v rozpočte tie 

financie. Eee, teraz máme samostatné uznesenie kvôli tomu, 

že ho potrebujeme do Riadiaceho výboru k žiadosti 

o nenávračný finančný prostriedok.  

Eee, žiadame o zhruba dvestotridsaťtritisíc eur. 

Financovanie na našej strane je 

jedenásťtisícšesťstodeväťdesiatšesť eur. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 455 

Celkové náklady sú dvestoštyridsaťtisíc. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu dvadsaťsedem 

Bé (B). 

Nech sa páči. 

Áno. Pani poslankyňa Debnárová, 

máte slovo. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som sa chcela len veľmi pekne poďakovať za tento 

bod, pretože je to vlastne ďalšie pokračovanie tej JURAVY, 

ktorá je u nás vo Vajnoroch. A em, pomáha to, samozrejme že 

obyvateľom, pretože to zlepší a skvalitní cesty. A zároveň 

aj to podporuje ten integrovanú, integrovanú dopravu. 

Takže, ďakujem veľmi pekne.  

A veľmi vás chcem poprosiť o podporu tohto pr, bodu.  
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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 za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu schvaľuje realizáciu cyklotrasy 

Pri Mlyne, mestská časť Vajnory. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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 tridsať. 
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Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

sa nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 28.3.2019 

Bod 27B-Návrh na realizáciu cyklotrasy Pri Mlyne – MČ 
Vajnory 

 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 ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám.  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   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst  A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler  
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SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na realizáciu cyklotrasy Pri Mlyne – MČ Vajnory 

 

Uznesenie  
zo dňa 28. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

realizáciu cyklotrasy Pri Mlyne – MČ Vajnory. 

koniec poznámky) 
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BOD 29 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame k poslednému bodu nášho programu 

dnešného, ktorý je bod Rôzne. 

Otváram tento bod asi priamou diskusiou poslancov.  

Nech sa páči. 

Pán Tešovič,  

máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja môžem povedať, že dneska som mal snáď jediný taký, 

taký veľký cieľ, že aby prešiel rozpočet. Všetko čo bude 

nad, tak je už len dobre. A preto si dovoľujem teda dať 

jeden aj takýto príspevok do bodu Rôzne. 

Možnože je to aj trošku o úver, ale hľadám spôsob, 

alebo možnosť, možno podobne ako kolega Polakovič to tu už 

pred pred pár príspevkami spomínal. Naozaj, mám problémy 

v mestských častiach s tým, že, že pokiaľ teda máme, máme 

závady na, na eee, na na cestách, na dopravnom značení, 

hlásime to, jednoducho, nie je zjednávaná náprava.  
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Ja som v postate ešte vo februári písal na oddelenie 

správy komunikácií, tí si to vymieňali potom s nejakým iným 

oddelením. V podstate do dnes tam máme zvalcované 

ostrovčeky, ktoré sú potenciálne nebezpečné, pretože 

vlastne na tých stredoý ostrovčekoch vôbec nie je zvislé 

dopravné značenie.  

Ja by som len chcel poprosiť pekne pána riaditeľa 

magistrátu, alebo teda ľudí, ktorí sú tu za, za magistrát, 

keby naozaj sme sa začali venovať aj takýmto v úvodzovkách 

nepodstatným podnetom, ale tie pod, tie podnety sú veľmi 

podstatné, pretože ovplyvňujú každodenný drobný život 

a a v podstate bezpečnosť a ochranu životov ľudí.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee, pani poslankyňa, pani viceprimátorka Štasselová, 

máte slovo. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Ja by som chcela poprosiť na tomto mieste predsedov 

klubov, ale súčasne aj poslancov o o , už asi viac ako 

týždeň máte pož, požiadavku obsadiť dozornú a správnu radu 

eee Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave.  

Tú spoločnosť si zatiaľ chceme ponechať. Ak sa nám 

rozbehnú sociálne podniky v oblasti nájomného bývania, 

alebo, alebo hausingfŕst (House First), eee, ale 

potrebujeme ju ovládnuť, aby sme mohli tam vlastne urobiť 

poriadok a doc dostať sa dnu.  

Takže, prosím vás, lebo urobím to, čo Vlado Dolinay, 

že vás tam napíšem. (poznámka: so smiechom) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Prihláste sa.  

Pán starosta Kuruc,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Za náš klub sme dali, takže myslím, že my sme mali 

v poriadku.  
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Ale ja by som chcel k inej veci.  

Dlhodobo máme problém mestské časti ohľadne čistoty 

okolo separovaného zberu.  

Separovaný zber, ktorý majú jednotlivé bytové domy sú 

väčšinou ohradené rôznymi ohrádkami a podobne, čiže tam je 

to väčšinou bez problémov, ale máme separovaný zber aj na 

verejných priestranstvách, hlavne pre rodinné domy, 

záhradkárske oblasti a podobne. A tam dochádza naozaj 

k veľkému znečisteniu, po prvé, lebo ľudia to tam 

neseparujú tak, ako by to separovať mali, a po druhé, hádžu 

to tam aj mimobratislavskí občania, ktorí chodia dookola. 

Ja som minulý rok navrhol dve takéto zberné hniezda 

zrušiť a magistrát odpísal, že nesúhlasí so zrušením, lebo, 

lebo to proste tam musí byť. A keďže tam je špina 

a neporiadok okolo, OLO to odmieta čistiť, lebo že to je 

verejný priestor a má to čistiť mestská časť. 

Tak by som chcel, pán primátor, vyvolať nejaké 

rokovanie, alebo naozaj si dohodnúť v tomto pravidlá, lebo 

aby mestská časť čistila niečo, čo tam nechce mať, je dosť 

problematické.  

A keďže magistrát trvá na tom, že to tam má byť 

a magistrát to nečistí, OLO to nečistí, mestská časť to 

nechce čistiť, lebo my máme zberné dvory, za ktoré platíme 
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a kde ľudia môžu nosiť tento separovaný odpad, tak sa mi 

zdá dosť ako neobvyklé, nešťastné, aby sme nasilu mali 

zberné hniezda, lebo sú vo všeobecne záväznom nariadení, 

ale nikto sa potom o ne starať nechce. OLO trikrát 

do týždňa ho síce vynesie ten žltý kontajner, alebo modrý, 

ale tak či tak je deväťdesiat percent odpadu tam nie je 

tou, ktorý tam má byť, lebo ľudia tým, že je to na verejnom 

priestranstve, tam hádžu všetko.  

Takže, či by nebolo vhodné možno spolu s oddelením 

životného prostredia pán riaditeľ magistrátu a spolu so 

starostami, keby sme takéto rokovanie spravili a dohodli 

sa. Lebo naozaj, bytové domy ten problém neni, je to naozaj 

len pri záhradkárskej oblasti a rodinných domoch, lebo tam 

sa tie zberné hniezda zriadili a je večný neporiadok okolo 

nich a dlhodobo sa to nerieši.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Myslím si, že vás poprosím, aby ste vyvolali 

stretnutie na úrovni šéfa magistrátu a riešili toto ako to 

môže ísť ďalej. 

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. marca 2019  

 464 

Pán Vetrák,  

faktická. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Uhm. 

Ja len k tomu, že však my sme sa teraz striedali, 

pán, pán starosta, (poznámka: so smiechom), v po v pozícii 

predsedu dozornej rady.  

Ja sa na to tiež spýtam na najbližšej dozornej rade.  

Ale, chcem sa aj spýtať vás, že to, teraz v dobrom, 

že to vzniklo nejako v tomto období? Lebo vlastne keď vy 

ste boli predsedom dozornej rady, vy ste to už riešili na 

tom OLE predtým? Aby som vedel, či mám zelenú lúku, alebo 

už niečo možno nadviazať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán Kuruc. 

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

Ono to vždy bolo v takom, v takom nejakom vákuu, lebo 

nikomu to nejak. Je to verejný priestor.  
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Mesto trvá na tom, aby to, ten zberný, zberné hniezdo 

bolo, OLO zas hovorí, my zo zákona máme či, len vysypať 

a nemusíme čistiť okolo. 

Majú nejaké dočisťovanie, je taká dočisťovacia čata, 

ale tá to dočisťuje raz do týždňa.  

Čiže, neni to úplne fajn. Takže, asi by trebalo nájsť 

nejaké riešenie. 

Ale my sme sa s pánom riaditeľom magistrátu 

v pondelok dohodli, že bude v najbližšej dobe stretnutie aj 

s prednostami kvôli čistote, údržbe, koseniu, tak by sa 

v rámci toho mohlo aj toto vyriešiť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá,  

máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Zapojím sa do tejto diskusie. 
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Pamätám si, keď tu bol ešte pán Sulík, že to bolo 

povinnosť hneď pri vý vysypaní sa to, eee, to OLO muselo vy 

dočistiť. Neviem prečo to zo zákona neni možné. Podľa mňa 

to je nezmysel. Podľa mňa by to malo byť znovu nastavené.  

Ale nechcela som o tom hovoriť.  

Eee, zrejme ste dospeli, aj pán primátor dostal také 

upozornenie, že v Petržalke sa nevy, nevy nášajú, alebo 

teda, nie sú, eee, vynášané, eee, smetné koše. Je to teda 

dosť vážny problém. Asi ste dostali aj tú fotografiu. 

Ja by som vás chcela poprosiť, urobiť také, možno, 

opatrenie, viacerí, ktorí pracujete s OLOm, či by sa mohla 

spraviť webová stránka na, eee, komunikáciu s verejnosťou. 

To znamená, aby tie pripomienky šli priamo do OLO, 

aby tí ľudia priamo napísali formou, ja neviem, o ako Odkaz 

pre starostu, tam dať linku alebo niečo také, kde by oni 

hneď vedeli, že kde, kde sa nevynieslo. Aby aj oni mali 

prehľad ako vedenie o činnosti svojich zamestnancov. 

A druhá vec. 

Nedostala som odpoveď, eee, na to osvetlenie v Sade 

Janka Kráľa.  

Bolo viacero podnetov, že už niekoľko, neviem či už 

aj týždeň nie, tam osvetlenie nočné, že či to, či je nejaká 

svetlý, svet, svetielko nejakej nádeje? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Všetko je zapísané.  

Iba rýchla odpoveď na tú otázku ó Sade Janka Kráľa. 

Tak poprosím pani námestníčku Kratochvílovú, lebo má 

na to odpoveď, aby sme niečo odpovedali. 

Môžte ju zapnúť?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, ja naozaj rýchlu odpoveď. 

Áno, registrujeme to. Veľmi často tam dochádza zo 

strany vandalov k poškodzovaniu verejného osvetlenia. Viem, 

že veľmi často tam teda prebiehajú opravy.  

Takže, je to vážny problém. Súvisí  možno z celkovým 

stavom, eee, aký v Sade Janka Kráľa momentálne je.  

Ale tie poškodené verejné osvetlenia sa vždy opravia, 

ale vydržia krátko. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len krátko. 

Ja sa teda nebránim tomu, aby povedzme v bode Rôzne 

sme takéto záležitosti riešili na dozornej rade, ale 

v prvom rade chcem povedať, že si myslím, že v prípade, že 

sa takéto situácie stanú, tak by tam mala byť vykázaná 

nejaká činnosť toho správcu toho bytového domu, že sa on 

nakontaktoval na OLO a začal riešiť to, že sa nevynášajú 

tie smeti.  

Že aby to bolo trošičku aj na tom, že tam je nejaká 

aktivita toho bytového domu, lebo ten správca je za niečo 

platený. A pokiaľ teda sa mu to nedarí riešiť, tak to sa mi 

zdý potom relevantnejšie na tej dozornej rade. Teda ako 

nejaké, nejak nefungovanie menežmentu (manažmentu).  

Ale troška sa priznám, osobne sa bránim tomu, aby sme 

sa pustili automaticky do vybavovania na dozornej rade 

takýchto podnetov, lebo neni primárnou úlohou dozornej 
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rady. Ale ako keby ten správcovi sa to nedarilo, tak 

samozrejme, že, že budeme to riešiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Kuruc. 

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

Ja som len chcel na margo toho povedať, že áno, však 

ono v podstate kedysi to bolo za pána Sulíka, že sa 

dočisťovalo, potom sa to zrušilo.  

Olo to síce robí, ale ono tak, že jedno auto príde, 

vysype smeti, ide preč. A keď tam nájde odpad, nahlási 

a iná čata príde vyčistiť. A ono to ne úplne teda funguje.  

Takže, tak len na margo pani poslankyni. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Krúpa, 

nech sa páči. 
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Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja iba v súvislosti s tými informáciami ohľadom 

nefunkčného verejného osvetlenia v Sade Janka Kráľa, taká 

možno informácia, že v akom stave je, lebo som nebol 

v minulom volebnom období poslanec, verejné obstarávanie na 

dodávateľa verejného osvetlenia v rámci Bratislavy. Tá 

zmluva či funguje, lebo tie niektoré veci sú, by som 

povedal, trošku zahmlené, alebo ticho.  

Tak to je iba taká možno ľahká otázka, že či beží 

teda verejné obstarávanie na výber dodávateľa osvetlenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán riaditeľ magistrátu. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Nie, momentálne nebeží eee verejné obstarávané, 

obstarávanie na výber osvetlenia. 

My v prvej fáze ideme urobiť to, že my vlastne to 

mesto musíme vedieť, že čo chceme od osvetlenia. Teda to už 

neni iba o tých stĺpoch a tých svetlách. Je to o mnohých 

iných pridaných hodnotách, ktoré osvetlenie môže mať.  
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Začíname teda s analýzou toho, že vedieť, že čo mesto 

môže s osvetlenia dostať a následne predpokladám v druhej 

polovici roka by mohlo byť vyhlásené verejné obstarávanie, 

ale nie skorej.  

Keďže naozaj to, to nie je, to je najväčšie 

obstarávanie, ktoré nás tu čaká v najbližších rokoch.  

A chceme mať dobre zadané, dobre spísané práve tie 

požiadavky na, na tú celú zákazku.  

Môže sa stať, že tú zákazku budeme deliť na viac, 

viac častí, keďže to nie je naozaj iba o osvetlení 

a o stĺpoch, to je o o tom, že tie stĺpe sú nosičmi rôznych 

a zberať zberačmi dát a podobných vecí.  

Taj, takže to je vec, ktorá je dosť komplexná a nie 

sme schopní ju spustiť zo dňa na deň. 

Takže, potrebujeme aj taký polroka času, kým, kým 

spustime súťaž.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

Bratislava - Devín: 

Úvodom len by som chcela podporiť tie snahy kolegov 

o tú väčšiu čistotu okolo separovaných nádob. Je to ozaj 

vždy problém a určite teda nie len Vrakuňa, ale aj my máme.  

Takže, treba to riešiť. 

Ale ja chcem dve témy.  

Dúfam, že to stihnem. 

Lesy a bétéí (Bti), teda komáre.  

Lesy.  

Prebehlo minulý týždeň stretnutie, na ktoré 

filištínsky slovenské lesy zavolali, tému, bratislavské 

lesy prezentovať štúdiu vo Zvolene. Mysleli si, že tam asi 

nikto nepríde. Ale bolo nás tam veľa. Museli dokladať 

stoličky. Boli nepríjemne zaskočení. 

Nič na tom, že preds prezentovali štúdiu, ktorá zase 

možno prekvapila viacerých z nás a tá konštatovala ozaj 

objektívne nejaké pomery, že kedy.  

Išlo o teda spôsob hospodárenia v lesoch na území 

Bratislavy, katastra Bratislavy a okolí.  

Bolo tam jasne pomenované nejaké, teda čísla, 

pri ktorom spôsobe hospodárenia aké vychádzajú. A teda, 
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výsledok pre mňa bol, odznelo tam, že v priebehu nejakých 

ôsmich týždňov sa chcú lesy znovu stretnúť s Bratislavou. 

Ten termín už začal plynúť.  

Podľa mňa je potrebné vytvoriť, alebo niekoho 

oficiálne poveriť, ospravedlňujem sa, neviem ako je teraz 

organizovaný magistrát, ale ja už som hovorila s kolegami 

poslancami, ktoré sa tejto téme venujú, chcela by som ale 

aby oficiálne to bola, niekto z magistrátu dostal oficiálnu 

úlohu organizovať túto tému.  

V prvom rade tam treba pripomienkovať tú štúdiu, lebo 

veľa vecí tam v nej nebolo zohľadnených.  

A v druhom rade treba sa pripraviť na rokovanie 

a určite aj si treba povedať, že teda, ako chceme ďalej 

v otázke lesom pristupovať.  

Ďalšia dôležitá vec k tomuto, podľa mňa je inventúra 

lesných pozemkov magistrátu. V deväťdesiatom prvom bol 

nejaký zverovací protokol, ktorý nám boli nejaké lesy 

zverené, a teda možno o tomto nemáme dostatočný prehľad.  

To je prvá téma. 

Druhá téma, komáre. 

B Bratislavský samosprávny kraj, Eliška tam bola, 

prezentoval v tomto roku ochotu, alebo vôľu, alebo v taj 
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vraj idú komáre ošetrovať nie klasickým cypermetrínovým 

kontaktom, ktorý používa Bratislava.  

Neviem v jakom štádiu je obstarávanie, teda postreku 

proti komárom, ale absolútne nelogické mi príde, že by malo 

béeská (BSK) aplikovať bétéí (Bti) a my cypermetrín, ktorý, 

mimochodom, máme tu veľa mladých mužov, práve pôsobí vraj 

na plodnosť. A dokonca teda nejak v poslednej dobe sa čoraz 

viac hovorí o ňom ako o karcinogéne.  

Čiže, prosím, takisto, ale oficiálne, ja potrebujem, 

aby to niekto mal zverené na magistráte ako úlohu a venoval 

sa tomu. Nie je to jednoduché.  

Pozor! Došlo k pokusu, a te, stále neviem, stále si 

to nezapamätám, či béeská (BSK) alebo Bratislavu niekto 

chcel skasnúť o šesťdesiattisíc eur, že predložil faktúru, 

že striekal som bétéíčkom (Bti).  

No to je kravina na kvadrát. Bétéí (Bti) je 

prostriedok, ktorý postihuje len larvy vo vode. Treba 

biolog, treba mať mapy. Tie mapy béeská (BSK) má, ale žiaľ, 

teda neviem prečo zastali pred bránami Bratislavy. 

Potrebujeme ich aj my. A treba mať biológa, ktorý sleduje 

situáciu a povie, teraz aplikujte. Je to, sú to nejaké tri 

dni, kedy je to účinné. Hej?  
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Takže, to je prepracovaný systém. Rakúšania nám 

používa, teda ponúkajú svoje nau hau (know how) zadarmo, 

ktoré už roky funguje u nich. 

Prosím, zverte túto úlohu takisto konkrétnej osobe 

a konajme v tejto veci.  

To je všetko.  

Ďakujem.  

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: 

Odovzdám slovo kolegyni Pätoprstej, tá to bude lepšie 

vedieť vysvetliť. 

Ale k bétéí (Bti), ja si myslím, že už to beží. Už aj 

minulý rok nám to prezentovali, takže. 

Viac kolegynka. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Už to robia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Už komunikujeme s Andrejom Kovárikom, ktorý je 

splnomocnenec životného prostredia na bratis, teda 

v Bratislave, spolu s Bratislavským samosprávnym krajom, 

aby sa ten, tie územia monitoringu, ktoré už Bratislavský 

samosprávny kraj spracoval, aby sa teraz urobil to svetlé 

miesto, alebo teda to prázdne miesto na území Bratislavy, 

aby sa vlastne sce scelilo to územie, aby sme presne 

vedeli, kde sa bude monitorovať. 

Čiže, robí sa na tom určite. Vám to aj kolegovia 

potvrdial.  

A čo sa týka tých šesťdesiatich tisíc čo sa platilo 

ešte za pána Nesrovnala za bétéí (Bti), to sme vtedy dali 

aj žiadosť na vtedajšie vedenie, aby sa to preverilo, 

pretože sme považovali to za vyhodené peniaze. To sa 

vlastne striekalo v čase absolútneho sucha.  

Ale to je maslo na hlave predchádzajúceho vedenia.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka,  

nech sa páči. 

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

Bratislava - Devín: 

Ja opakovane zdôrazňujem pri bétéí (Bti) nejde o to, 

že kedy a ako striekať, tam ide o to, aby niekto sledoval, 

či sú tie larvy v tom štádiu vývoja, kedy bétéí (Bti) je na 

nich účinné. Je to komplikovanejší spôsob ako postriekanie 

už vyletievších komárov. 

Jedna vec.  

Druhá vec.  

Poprosím, skutočne, ak sa čokoľvek bude s bétéíčkom 

(Bti) riešiť na meste, prosím, prizvite ma. Ozaj mám kopec 

toľko informácií za tie roky, čo sa snažím to bétéí (Bti) 

ja ako presadiť v rámci Bratislavy. Kolegovia, 

z predchádzajúcich volebných období vedia určite, že som 

všade o tom rozprávala a a snažila sa to mesto zapojiť. 

Takže, prosím, prizývajte ma, akonáhle  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani s 

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

Bratislava - Devín: 

sa bude čokoľvek bude diať okolo bétéí (Bti) na 

meste.  

Lebo hovorím, tá, tá naivita, že teraz objednám 

a bude sa striekať bétéí (Bti) tu už bola. A to je ozaj 

hlúposť. Neviem jak to (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Iba jedna vec.  

Andrej Kovarík je okrem iného od od pondelka aj 

poverený zatiaľ vedením sekcie život, oddelenie životného 

prostredia. Sekcie. Že znova sekcia podľa, podľa nového 

organizačného poriadku. Takže, on je ten pravý človek.  

Určite mu poviem, nech sa na vás nakontaktuje. Ale 

však vy ho poznáte a a to je ten najsprávnejší.  

Pán Jenčík,  

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

Ja sa ospravedlňujem, ja som sa síce vzdal slova, ale 

ja som myslel, že Eliška povie niečo iné trošku (poznámka: 

so smiechom). 

Eee. Eee. Bétéí (Bti), mali sme aj prezentáciu na 

komisii. Neviem presne teraz, nechcem ani uraziť toho pána, 

bol nám to odprezentovať. On je, eee, neviem či Iránec 

alebo.  

On to apliko. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Á tak. No.  

A aplikoval to niek. Ale robil. No robil.  

(poznámka: počuť mimo mikrofón „monitoring“) 

Nie monitoring. On aj aplikoval. Lebo však to, o tom 

bol celý ten dokument. V komisii nám to boli ukázať. 

Následne prevzala nejaká spoločnosť, ktorá to akože 

striekala.  

Čiže áno,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: poslanec Jenčík sa zasmial). 
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Čiže áno, tie, tie skúsenosti už nejaké s tým 

počiatočné sú.  

A určite som za, treba sa tomu venovať. Určite áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Lenč,  

máte slovo. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Dnes je Deň učiteľov a tu bol taký zvyk oceňovať 

učiteľov. Myslím, že pán primátor Ftáčnik to zaviedol.  

Ale v tejto súvislosti chcem teda poďakovať vám 

a a neviem, neviem teda kto to vymyslel, asi pán námestník 

Káčer, že sa teda prednostne venujeme, venujeme učiteľom v 

základných umeleckých  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: predsedajúci šeptom) Ja.  
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

školách.  

Vy ste to vymysleli, výborne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Néé. Vymyslel to Káčer. (poznámka: so smiechom) 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Hej. Hej.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Lebo, myslím si, že každý by mal sa prednostne 

venovať učiteľom, ktorí spadajú do, do jeho pôsobnosti 

a portfólia.  

A teda, mám veľmi pozitívne ohlasy na to, zo strany 

učiteľov zo zušiek (ZUŠ) a cévecečiek (CVČ).  

Takže, ďakujem aj v mene ich. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja iba k tomu poviem.  
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Áno, aj my sme to mali. Chceli sme obnoviť tú 

tradíciu od pána Ftáčnika ou odmeňovať bratislavských 

učiteľov.  

Potom vlastne som zistil aj vďaka pánovi Káčerovi, že 

Bratislava má dvanásť zušiek (ZUŠ) a päť cévecéčiek (CVČ), 

kde dokopy máme skoro šesťsto učiteľov.  

To znamená, že to je veľký počet ľudí, ktorým treba 

dať pozornosť a sa im venovať a v pondelok sme mali práve 

odovzdávanie, eee, respektíve, také poďakovanie  v Starej 

tržnici a odovzdanie ceny. alebo poďakovanie pani učiteľke, 

pani riaditeľke jednej zušky (ZUŠ) a bolo veľmi príjemné 

a a pán námestník vlastne, bol otcom tej myšlienky.  

Takže som, a ja som mal z toho veľmi dobrý pocit 

a myslím, že aj všetci. 

Keď nikto nemá nič iné, o tomto sa nehlasuje, toto 

môžem ukončiť.  

Ja by som pred tým ako ukončím, povedal dve veci 

dôležité. Dátumové veci. A to, že všetkých vás chcem síce 

25. máme apríla zastupiteľstvo, ale 26. si dajte, prosím 

vás, do kalendára. Bude Cena primátora Bratislavy. Bude to 

v dépéohá (DPOH).  

Ja už som to spomínal niekde. Každý poslanec aj každý 

starosta je pozvaný aj so svojim manželom, manželkou, alebo 
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partnerom. Bude to, podľa mňa, pekná, pekný začiatok 

Mestských slávností, ktoré po potom prebiehajú celý, celý, 

celý víkend.  

Takže, srdečne ste pozvaní. A akože sevt d dejt (Save 

The Date). A samozrejme, dostanete normálnu pozvánku. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Myslím, že o devätnástej, to tu mám v kalendári. Ale 

či to je pravda, to neviem. To ešte sa bud, to sa ešte 

ukáže.  

Ešte. Neviem ten scenár ako dopadne.  

Eee. To znamená, že to je z mojej strany na, na dnes 

všetko. 

Ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým, že, že ste, že 

sme to dneska posunuli zase ďalej. A my pracujeme spolu 

s vami.  

A príjemný, príjemný zvyšok dňa a príjemný víkend.  

 

(ukončenie o 16.38 h ) 

X X 
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