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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

(09.14 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

... ráno, vážené poslankyne a vážení poslanci, 

navrhujem, aby sme začali, aby sme nemali príliš 

veľký sklz.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Myslím, že sme už v tejto sekunde uznášaniaschopní. 

Poďme na to.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť slová – ženský hlas „Ja mám otvoriť 

jednu konferenciu dvanásť päťdesiat, ak nebudeme“) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, vážené poslankyne, vážení poslanci,, 

eee, otváram riadne zastup zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,  

(poznámka: počuť ženský hlas „Ešte tu nie je pán.“) 
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eee, na ktorom vítam poslancov mestského 

zastupiteľstva, starostov mestských častí a ostatných 

prítomných.  

Než pristúpime k pracovnej časti zasadnutia mestského 

zastupiteľstva dovoľujem si Vás ešte upozorniť na výstavu 

Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera 

na Sklenárovej 5, Bratislava-Ružinov, inštalovanú 

v predsáli Zrkadlovej siene. Určite ste ju všetci videli. 

Na tejto výstave sú predstavené práce žiakov 

a študentov školy, ktoré sú ako jedny z mála výtvarných 

artefaktov vytvárané reprodukčnými postupmi. Napriek 

viacerým finálnym výstupom sú prezentované ako originály. 

Prvá časť expozície predstavuje žiacke grafiky, sú 

dielkami z klasických vyučovacích hodín a aj ukážkou 

absolventskej práce základného štúdia. 

Druhá časť expozície je tvorená prácami žiakov, ktorí 

sa chcú naučiť klasický mokrý proces vo fotografii.  

Tento postup sa vyučuje na tejto jedinej základnej 

umeleckej škole v Bratislave. Strieda sa samozrejme aj dnes 

s dominujúcimi digitálnymi úpravami a výstupmi v oblasti 

fotografie. 
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Prajem Vám príjemný zážitok pri vizuálnom dotyku 

s výsledkami práce žiakov Základnej umeleckej školy 

Ľudovíta Rajtera. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja ešte k tomu poviem jednu vec dôležitú. Tiež to 

môže byť zážitok.  

Obedná prestávka je o jednej. O trištvrte na dve, kto 

bude stíhať, bude pre poslancov me a poslankyne mestského 

zastupiteľstva sprístupnená eee ešte pred otvorením eee 

sprístupnené Privilégium Ondreja III v súdnej sieni 

Mestského múzea.  

Kto chcete, poďte si to pozrieť. Bude tam pán 

riaditeľ, bude tam pani kurátorka. Na pätnásť minút. Je to 

absolútne úžasný dokument. Originál dokumentu z 1291, ktorý 

teraz budeme desať dní vystavovať všetkým Bratislavčanom, 

aby videli tento originál. 

Takže, pre poslancov sme zorganizovali ako v obednej 

prestávke takú malú prehliadku.  

Nech sa páči. O trištvrte na dve. Teda, tesne pred 

tou druhou časťou.  
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OTVORENIE PRACOVNEJ ČASTI MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, teraz pristúpime k pracovnej časti rokovania 

dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina z všetkých poslankýň a poslancov, preto 

konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiadali poslanci pán Pilinský, 

pán Kunst, pán Korček, pán Kuruc.  

Eee, eee. Pán starosta Uhler príde o jedenástej 

hodine.  
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VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

za overovateľov zápisnice z dnešného ustanovujúceho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva odporúčim zvoliť Lenka 

Antalová Plavúchová a Gabriela Ferenčáková. 

Má niekto iný návrh?  

Ak nie. Dávam hlasovať o predloženom návrhu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Voľba overovateľov zápisnice 

 Prítomní: 32 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst  A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

 

VOĽBA ČLENOV NÁVRHOVEJ KOMISIE   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť už dneska Old stars tím (Old stars team) Milan 

Vetrák, Radovan Jenčík, Elenu Pätoprstú. 

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu.  

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Voľba návrhovej komisie 

 Prítomní: 32 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst  A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

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

V. Dolinay  ÁNO 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  

 

koniec poznámky)  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím návrhovú komisiu, aby si usadla na svoje 

miesta a priebežne spracúvavala návrhy uznesení mestského 

zastupiteľstva. 

Súčasne žiadam poslancov, to už viete, aby návrhy 

na zmenu a doplnenie uznesení odovzdávali návrhovej komisii 

písomne, jasne formulované, 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:. 

Návrh programu rokovania dnešného ustanovujúceho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva ste obdržali 

na pozvánke 18. 4. 2019.  

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 3. 2019 

2. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy,  ktorým sa mení a 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov 

3. 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 
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4. Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a voľba mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy verejným 
hlasovaním (materiál bude prerokovaný o 10.00 h) 

5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu podbránia a časti 
nádvoria Pálffyho paláca na Panskej ulici 19 
v Bratislave na dobu neurčitú spoločnosti Galeria 
BK, a.s., so sídlom v Bratislave 

6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve 
o nájme pozemku č. 7/2014 na dobu určitú od 1.6.2019 
do 31.5.2020 pre Mgr. Júliusa Ďuriana, so sídlom 
v Bratislave 

7. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Vývojová 
ulica, k. ú. Rusovce, parc. č. 588/4, Štefanovi 
Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej  

8. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Čunovo, parc. č. 1420/3, Turistická ulica, Márii 
Teškovej  

9. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Záhorská Bystrica, parc. č. 1259/6, manželom 
Jirkovskovcom  

10. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúcu sa pozemkov  v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, Radvanská ulica, a to pozemok parc. č. 
1866/11 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
za pozemky parc. č. 1772/26 a parc. č. 21505/22 
v podielovom spoluvlastníctve Ing. Alexandra Čerevku 
s manželkou Ing. Katarínou Čerevkovou a Ing. Martina 
Mihala s manželkou Mgr. Andreou Mihalovou  

11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 
21378/20, parc. č. 21377/13,  parc. č. 21378/4, 
parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 
21375/6, parc. č. 21375/7, Spojeným štátom americkým  
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12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, parc. č. 731, spoločnosti ReSpect, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17323/51, 
spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o., so sídlom 
v Bratislave 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo 
výmere 103,12 m², v stavbe, so súpis. č. 1183,  na 
Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, na 
pozemku parc. č. 2879, občianskemu združeniu 
Inklúzia, so sídlom v Bratislave  

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1744/275 
a parc. č. 1826/9, mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves  

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

17. Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi 
hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie október 2018 
až apríl 2019 

18. Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 

19. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

20. Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy do správnej rady a dozornej 
rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj 
bývania v Bratislave, n.o.  

21. Návrh na schválenie člena Dozornej rady v združení 
Slovenský dom Centrope, Slovak House of Centrope za 
hlavné mesto SR Bratislavu   
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22. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, v lokalite Cintorína Prievoz, do správy 
mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestskej časti 
Bratislava-Ružinov  

23. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. 
Čunovo, v areáli Kaštieľa v Čunove, parc. č. 543/4, 
do správy mestskej časti Bratislava-Čunovo 

24. Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 5 933,00 
Eur podľa  Zmluvy o nájme pozemku  č. 08-83-1053-17-
00 zo  dňa 25. 1. 2018, vlastníkom bytov a  
nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7-13 
v zastúpení spoločnosti Správa domov SBD Bratislava 
II, s.r.o., so sídlom v Bratislave  

25. Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve 
o nájme pozemku č. 08 83 0586 12 00  pre DAMP, spol. 
s r. o., so sídlom v Bratislave 

26. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 8274/9 a parc. č. 8274/12, Kollárovo 
námestie, spoločnosti Park One Bratislava, s. r. o., 
so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou 
vo vlastníctve žiadateľa  

27. Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z 
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR 
Bratislavou a Ing. Gabrielom Greššom, bytom 
Bratislava, na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 2408/6, Bartókova ulica  

28. Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z 
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR 
Bratislavou a MUDr. Martinom Demešom, bytom 
Bratislava na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 2401/30, Bartókova ulica  

29. Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
na stavbu so súpis. č. 3112 a pozemok v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434, vo vlastníctve 
neziskovej organizácie - MAJÁK NÁDEJE, n. o., 
v likvidácii   
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30. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného 
bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. 
č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so 
sídlom v Bratislave 

31. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 
a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech 
spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom 
v Bratislave 

32. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na 
prenájom časti pozemkov na letnú sezónu v Areáli 
zdravia Zlaté piesky a pri Zimnom štadióne Ondreja 
Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia 

33. Návrh na nájom pozemku o výmere 20 m² ako časť 
parcely registra C KN č.19188/3 v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

34. Informácia o zámere odkúpenia bývalej ubytovne v k. 
ú. Rača vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 
Železníc Slovenskej republiky za účelom vybudovania 
bytových priestorov a rozšírenia bytového fondu 

35. Návrh na vypustenie bodov 24.1.1 - 24.1.29 z 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy  č. 144/2007 zo dňa 
31. 05. 2007, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým 
domom Osadná 9  

36. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Košická 10, 12, 14, Bebravská 14, 16, 
18, Holíčska 9, Gercenova 6B, vlastníkom bytov 

37. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1066/2018 zo dňa 22. 
02. 2018, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku pod bytovým domom Plickova 8 a 
Podzáhradná 15  

38. Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu 
Topoľčianska (materiál bude prerokovaný o 16:30 h po 
vystúpení občanov) 
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39. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného    mesta SR 
Bratislavy 

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

41. Rôzne 

16.00 h vystúpenie občanov  

 

Informačné materiály 

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

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta 
SR Bratislavy 

c) Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
za rok 2018 

d) Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

e) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

f) Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov 
a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 

g) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Košická 10,   12, 14, 
Švabinského 14, Planckova 4, vlastníkom bytov 

h) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy    za mesiac 
marec 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení dávam teraz 

hlasovať o návrhu programu rokovania mestského 

zastupiteľstva tak, ako Vám bol zaslaný a ako bol aj 

zverejnený. 

Eee, mmm. Prosím, eee,  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pozor. Zmeny urobíme teraz?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Odhlasujeme klasicky.  

Dobre. 

Eee, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň alebo poslancov. 
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Konštatujem, že návrh programu dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva ste schválili nadpolovičnou 

väčšinou prítomných hlasov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Program rokovania 

 Prítomní: 32 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst  A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

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

V. Dolinay  ÁNO 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  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovoľujem si vás upozorniť, že o desiatej sa 

uskutoční prezentácia kandidátov na funkciu mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 

a následne jeho verejný voľba, ako bolo uvedené v poznámke. 

Na túto hodinu sú pozvaní všetci kandidáti na 

mestského kontrolóra. 
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Ďalej upozorňujem, že Petícia proti výstavbe 

polyfunkčného bytového domu Topoľčianska bude prerokovaná 

hneď po Vystúpení občanov, teda približne šestnásť tridsať.  

A bod Interpelácie bude a ako vždy podľa dohody 

zaradený po obeď, po ukončení obedňajšej prestávke. Takisto 

to bolo uvedené v poznámke.  

Než, než prejdeme k diskusii na v tomto bode, dovolil 

by som si vám oznámiť, že z dnešného rokovania mestského 

zastupiteľstva sťahujem nasledovné materiály: 

bod číslo jedenásť  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájom nájomu pozemkov v Bratislave, 

katastrálne územie Staré Mesto, parcela číslo 21377/11, 

21378/20, 21377 je /13, 21378/4, 21378/21, 21378/33, 

21375/6 a 21375/7 Spojeným štátom americkým na základe 

diskusie na finančnej komisii a mestskej rade. Materiál 

bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva po 

jeho dopracovaní.  

Takisto sťahujeme bod číslo dvadsaťšesť. 

Milan, musím to čítať celý ten bod dvadsaťšesť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Bod číslo dvadsaťšesť, ktoré sa týkajú Návrh 

na predaj pozemkov  na Kollárovom námestí, spoločnosti Park 

uan (Park One). 

A bod číslo tridsaťjedna, ktorý sa týka schválenia 

zmlúv o budúcej zm eee zmluve a zriadení, o zriadení 

vecného bremena pre spoločnosť TEBI na Šulekovej ulice. 

Nech sa páči, teraz máte vy možnosť navrhnúť zmeny 

v takto schválenom programe.  

Otváram diskusiu na túto tému. 

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Ako som  už niektorým avizoval,  nie všetkým, 

ospravedlňujem sa, ale niektorým áno, že máme lehotu, ktorú 

nám dalo zastupiteľstvo ako komisii na ochranu verejného 

záujmu, aby sme na dnešné zastupiteľstvo predložili 

materiál, ktorý sa týka pravdepodobne porušenia zákona, 

ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. 

Čiže, ja tento materiál s názvom Návrh na prijatie 

rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
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rozporu záujmov podľa ústavného zákona číslo 357 2004 

zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545 

2005 pred predkladám, alebo chcem predložiť na toto 

zastupiteľstvo ako bod, niekde na záver, ako bod 

tridsaťsedem A. 

A chcem požiadať kolegov, keďže nám toto predloženie 

vypýva z uznesenia mestského zastupiteľstva, aby tento môj 

návrh podporili.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová.  

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

Ja by som požiadala, aby bod číslo dvadsaťdeväť Návrh 

na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislava na stavbu súpisné 

číslo 3112, pozemok v Bratislave, katastrálne územie Staré 

Mesto bol zaradený za predstavenie kandidátov na 

kontrolóra. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Za, teda, verejnú voľbu.  

Okej.  

Takže, máme, máme viacero návrhov. Myslím, že tie 

moje stiahnutia môžem,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

musíme hlasovať každý jeden?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. 

Nemusíme nie, každý jeden? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ale sťahujem, sťahujem bez hlasovania. To platí. 

Takže, ideme hlasovať o dvoch návrhoch. Ktoré môžme za na 

ich za v jednom hlasovaní? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie. To bol jeden tvoj a jeden pani starostky.  

Dobre.  
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Takže, hlasujme o návrhu Milana Vetráka o tom, aby sa 

zaradil bod tridsaťdeväť A, ktorý je nutné urobiť kvôli, 

kvôli, myslím že komisii, ktorá to, mandátovej komisii. 

Takže prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Kde mám ten program?  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prit, eee, prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Program rokovania – návrh p. Vetráka (Návrh na prijatie 
rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu ... ako bod 

37A) 

 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 
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst  A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO 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  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takisto teraz hlasujme za to, za návrh pani starostky 

Aufrichovej, aby sa bod dvadsaťdeväť presunul na miesto, 

hneď vám to poviem, myslím že štyri A. 

Dobre to hovorím?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Štyri A, hej? Štyri A. 

To znamená, že hneď po voľbe hlavného kontrolóra.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dobrý deň. (poznámka: počuť rýchle kroky) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Program rokovania – návrh p. Aufrichtovej (presun bodu 29 
ako 4A) 

 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 ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst  A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

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

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 ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že konštatujem, že program dnešného 

zastup, zasadnutia mestského zastupiteľstva je definitívne 

upravený. 

(poznámka:  

Program: 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 3. 2019 

2. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy,  ktorým sa mení a 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní 
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s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov 

3. 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 

4. Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a voľba mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy verejným 
hlasovaním (materiál bude prerokovaný o 10.00 h) 

4A Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
na stavbu so súpis. č. 3112 a pozemok v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434, vo vlastníctve 
neziskovej organizácie - MAJÁK NÁDEJE, n. o., 
v likvidácii   

5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu podbránia a časti 
nádvoria Pálffyho paláca na Panskej ulici 19 
v Bratislave na dobu neurčitú spoločnosti Galeria 
BK, a.s., so sídlom v Bratislave 

6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve 
o nájme pozemku č. 7/2014 na dobu určitú od 1.6.2019 
do 31.5.2020 pre Mgr. Júliusa Ďuriana, so sídlom 
v Bratislave 

7. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Vývojová 
ulica, k. ú. Rusovce, parc. č. 588/4, Štefanovi 
Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej  

8. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Čunovo, parc. č. 1420/3, Turistická ulica, Márii 
Teškovej  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 37 

9. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Záhorská Bystrica, parc. č. 1259/6, manželom 
Jirkovskovcom  

10. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúcu sa pozemkov  v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, Radvanská ulica, a to pozemok parc. č. 
1866/11 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
za pozemky parc. č. 1772/26 a parc. č. 21505/22 
v podielovom spoluvlastníctve Ing. Alexandra Čerevku 
s manželkou Ing. Katarínou Čerevkovou a Ing. Martina 
Mihala s manželkou Mgr. Andreou Mihalovou  

11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 
21378/20, parc. č. 21377/13,  parc. č. 21378/4, 
parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 
21375/6, parc. č. 21375/7, Spojeným štátom americkým 
(stiahnutý bod z programu rokovania) 

12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, parc. č. 731, spoločnosti ReSpect, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17323/51, 
spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o., so sídlom 
v Bratislave 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo 
výmere 103,12 m², v stavbe, so súpis. č. 1183,  na 
Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, na 
pozemku parc. č. 2879, občianskemu združeniu 
Inklúzia, so sídlom v Bratislave  

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1744/275 
a parc. č. 1826/9, mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves  
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16. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

17. Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi 
hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie október 2018 
až apríl 2019 

18. Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 

19. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

20. Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy do správnej rady a dozornej 
rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj 
bývania v Bratislave, n.o.  

21. Návrh na schválenie člena Dozornej rady v združení 
Slovenský dom Centrope, Slovak House of Centrope za 
hlavné mesto SR Bratislavu   

22. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, v lokalite Cintorína Prievoz, do správy 
mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestskej časti 
Bratislava-Ružinov  

23. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. 
Čunovo, v areáli Kaštieľa v Čunove, parc. č. 543/4, 
do správy mestskej časti Bratislava-Čunovo 

24. Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 5 933,00 
Eur podľa  Zmluvy o nájme pozemku  č. 08-83-1053-17-
00 zo  dňa 25. 1. 2018, vlastníkom bytov a  
nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7-13 
v zastúpení spoločnosti Správa domov SBD Bratislava 
II, s.r.o., so sídlom v Bratislave  

25. Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve 
o nájme pozemku č. 08 83 0586 12 00  pre DAMP, spol. 
s r. o., so sídlom v Bratislave 
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26. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 8274/9 a parc. č. 8274/12, Kollárovo 
námestie, spoločnosti Park One Bratislava, s. r. o., 
so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou 
vo vlastníctve žiadateľa (stiahnutý bod z programu 
rokovania) 

27. Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z 
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR 
Bratislavou a Ing. Gabrielom Greššom, bytom 
Bratislava, na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 2408/6, Bartókova ulica  

28. Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z 
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR 
Bratislavou a MUDr. Martinom Demešom, bytom 
Bratislava na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 2401/30, Bartókova ulica  

29. Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
na stavbu so súpis. č. 3112 a pozemok v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434, vo vlastníctve 
neziskovej organizácie - MAJÁK NÁDEJE, n. o., 
v likvidácii  (bod bol zaradený ako bod číslo 4A) 

30. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného 
bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. 
č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so 
sídlom v Bratislave 

31. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 
a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech 
spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom 
v Bratislave (stiahnutý bod z programu rokovania) 

32. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na 
prenájom časti pozemkov na letnú sezónu v Areáli 
zdravia Zlaté piesky a pri Zimnom štadióne Ondreja 
Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia 
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33. Návrh na nájom pozemku o výmere 20 m² ako časť 
parcely registra C KN č.19188/3 v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

34. Informácia o zámere odkúpenia bývalej ubytovne v k. 
ú. Rača vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 
Železníc Slovenskej republiky za účelom vybudovania 
bytových priestorov a rozšírenia bytového fondu 

35. Návrh na vypustenie bodov 24.1.1 - 24.1.29 z 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy  č. 144/2007 zo dňa 
31. 05. 2007, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým 
domom Osadná 9  

36. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Košická 10, 12, 14, Bebravská 14, 16, 
18, Holíčska 9, Gercenova 6B, vlastníkom bytov 

37. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1066/2018 zo dňa 22. 
02. 2018, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku pod bytovým domom Plickova 8 a 
Podzáhradná 15  

37A 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. 

38. Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu 
Topoľčianska (materiál bude prerokovaný o 16:30 h po 
vystúpení občanov) 

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

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

41. Rôzne 
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16.00 h Vystúpenie občanov  

 

Informačné materiály 

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

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta 
SR Bratislavy 

c) Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
za rok 2018 

d) Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

e) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

f) Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov 
a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 

g) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Košická 10,   12, 14, 
Švabinského 14, Planckova 4, vlastníkom bytov 

h) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy    za mesiac 
marec 2019 

koniec poznámky) 
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH 
K 31. 3. 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prvým bodom dnešného zastupiteľstva je bod číslo 

jedna, Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných 

k 31. 3. 2019. 

Nech sa páči, za, za organizačné. 

Máte slovo, nech sa páči, pani Kiczegová. 

Jaj, ježiš, ja som zabudol ešte jednu vec. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Áno. (poznámka: počuť ženský hlas) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Už ide, dobre. 

Takže, predkladáme materiál o plnení uznesení 

splatných k 31. 3. 
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Materiál je tak ako klasicky rozdelený na splnené, 

nesplnené, návrhy na posunutie termínu plnenia a posledné 

sú  dva, dve uznesenia, ktoré sekcie navrhujú zrušiť.  

Prvé sa týka vypracovania návrhu pravidiel riadenia 

podnikov. To sekcia správy právnych činností navrhuje 

zrušiť z dôvodu, že bola zriadená, bol zriadený referát, 

ktorý sa bude vyslovene tomuto venovať.  

Čiže, uznesenie sa bude plniť v rámci tohto, takže 

nie je potrebné ho ďalej evidovať. 

A druhé je, sekcia dopravy navrhuje zrušiť uznesenie, 

kde mali byť preverené možnosti rozšírenia komunikácie 

v odbočovacom pruhu Vajnor Vajanského/Mostová. 

A tam navrhujeme to zrušiť pretože boli vypracované, 

bolo vypracovaných viac variantov riešenia tohto priestoru 

a ani jeden nie je vhodný na rozšírenie tejto komunikácie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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Kde mám ten program? To je (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo).  

Ak nie je žiadna diskusia, myslím že o tomto tiež 

treba hlasovať, že?  

Či nie? To bola iba informácia. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hla hlasujeme.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Návrhová komisia (poznámka: nezrozumiteľné slová). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, pardon. 

Dávam slovo návrhovej komisii. Už som (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, keďže neboli predložené žiadne pozmeňujúce 

a doplňujúce návrhy, budem schvaľovať návrh uznesenia v tom 

znení, ako nám bolo predložené.  

Nebudem to celé čítať. Sú tam body A, Bé (B), kde 

berieme na vedomie splnené uznesenia a priebežne plnené 

uznesenia a schvaľujeme určenie nových termínov a zrušujeme 

dve uznesenia, ktoré boli vysvetlené pani vedúcou.  

Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 1-Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2019 

 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 ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst  A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 47 

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

V. Dolinay  ÁNO 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  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2019 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

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

1.2 č. 34/2019 časť C bod 1 podbod 1.1 

zo dňa 7. 2. 2019 
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1.3 č. 38/2019 časť C bod 1 zo dňa 7. 2. 2019 

1.4 č. 59/2019 časť B zo dňa 7. 2. 2019 

1.5 č. 62/2019 časť D zo dňa 7. 2.2019 

 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

2.1 č. 239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 

2.2 č. 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 

2.3 č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia 

č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 

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

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

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

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

2.8 č. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 

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

2015 

2.10 č. 1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018 

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

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

 

B. schvaľuje 

 

3. Určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

p. č.  nositeľ 
uznesenia 

číslo 
uznesenia 
zo dňa 

pôvodný 
termín 

nový termín 
splnenia 
uznesenia 
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3.1 
primátor 924/2012 

časť C 
zo dňa 13. 12. 
2012 

každé dva 
mesiace 

T: polročne 
počnúc 31. 5. 
2019, a to k 
31. 10. a k 
30. 4. 

3.2 
primátor 1345/2013 

časť C bod 1 
zo dňa 21. 11. 
2013 

každé dva 
mesiace 

T: 1 x 
ročne vždy k 
31. 3.  

3.3 
primátor 1114/20218 

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

každoročne 
k 31. 3. 

T: 27. 6. 
2019 

3.4 
primátor 485/2016 

zo dňa 28. 4. 
2016 

štvrťročne 
počnúc 1. 7. 
2016 

T: raz ročne 
vždy k 31. 
3 za predošlý 
kalendárny 
rok 

3.5 
primátor 1058/2018 

bod 2 
zo dňa 21. 2. 
2018 

31. 3. 2018 
Nové termíny: 
27. 9. 2019 
31. 3. 2019 

T: 30. 5. 
2019 

 

4. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

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

4.2 č. 948/2017 zo dňa 28. 09. 2017 

koniec poznámky) 
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BOD 2 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY,  KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY Č. 4/2016 O NAKLADANÍ 
S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI 
STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO 
MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY A O ZMENE A DOPLNENÍ 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY Č. 13/2012 O MIESTNOM 
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY A O ZMENE 
A DOPLNENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO 
NARIADENIA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 12/2001 
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI 
A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA 
 ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY V ZNENÍ 
NESKORŠÍCH PREDPISOV V ZNENÍ 
NESKORŠÍCH PREDPISOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pred tým ako prejdeme k bodu dva, iba mi dovoľte 

jednu príjemnú povinnosť, chcel by som poblahoželať v mene 

všetkých Bratislavčaniek, Bratislavčanov k okrúhlemu jubilu 
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jubileu pánovi poslancovi Lenčovi, ktorý mal, áno, 

päťdesiatpäť rokov 6. apríla. 

Sory, že prezrádzam vek.  

A a potom tu máte od nás víno v taštičke s logom 

Bratislavy.  

Takže, čo viac 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

môžte k päťdesiat päťke chcieť.  

Takže okrúhle jubileá si tu budeme ceniť. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale poďme k bodu číslo dva.  

Ja som to mal.  

Áno, jeden malý potlesk alebo niečo, neviem ako, že 

aby sme to. 

(poznámka:  potlesk) 
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Ja som to mal urobiť na začiatku, ale som to proste 

nestihol.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo dva.  

Pán Vetrák, prečítam celý ten bod? Tu musím čítať 

celý ten bod.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, ja ho iba prečítam, že poďme k číslo bodu dva, 

ktorým je Návrh všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 

záväzné nariadenie Bratislavy o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a tak ďalej. A drobnými stavebnými odpadmi na území 

hlavného mesta Bratislavy. 

To znamená, že, že za predkladateľa, kde mám, koho 

máme?  

Za sekciu životného prostredia by tu mal byť niekto, 

nie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Andrej, to je tvoj bod.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, za spracovateľa a nech sa páči, Andrej 

Kovarik, povedený riadiť, poverený riaditeľ sekcie 

životného prostredia.  

Mgr. Andrej   K o v a r i k , poverený riaditeľ sekcie 

životného prostredia: 

Tak uznesenie číslo dva, k bodu číslo dva, je to 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta, ktorým 

sa mení a dopĺňa vézeten (VZN) číslo štyri lomeno 

dvetisícšestnásť o nakladaní s komunálnymi (poznámka: 

odkašľanie) odpadmi.  

Par pardon, ja sa musím trošku vydýchať, lebo som sem 

dobehol. (poznámka: so zasmiatím) 

Čiže, vézeten (VZN) o nakladaní s komunálnymi, 

drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 

a o zmene a doplnení vézeten (VZN) hlavného mesta číslo 

trinásť lomeno dvetisícdvanásť o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

Komisia územného a strategického plánovania odporúča 

tento bod schváliť.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Pán Vetrák,  

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor,  

ja tu mám takú skôr legislatívno-technickú 

záležitosť. Ešte sme to pred chvíľočkou rozoberali aj 

s právnym aj s organizačným.  

A teda, som aj ja toho názoru, že bolo by dobré tam 

v tých článkoch, netýka sa to len tohto nariadenia, ale keď 

teraz je diskusia k tomuto nariadeniu, je článok dva, kde 

hovoríme, kedy to vézetenko (VZN), alebo tá novela 

vézetenka (VZN) nadobudne účinnosť. A máme to tam 

vybodkované. Že my by sme mali vedieť, že k akému dátumu, 

kedy, ked. Mali by sme vedieť, čo schvaľujeme. Teda, 

k akému dátumu to nadobudne účinnosť.  
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Tak ja vám navrhujem, dá sa to zobrať aj 

autoremedúrou, že povedzme dáme to k pätnástemu máju, lebo 

tam je ešte tých desať dní na podpis váš a tak ďalej, že 

aby. Teda k pätnástemu máju, aby sme to dali. Nech je tam 

nejaká lehota aj na zadministrovanie toho celého. 

Lebo, nemali by sme to schvaľovať s tromi bodkami. Že 

nevieme, kedy nadobudne účinnosť.  

Tak to je, to je môj návrh pre vás. Nemám to ako 

pozmeňovák, len. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predseda návrhovej komisie 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otázka na spracovateľa, je tento dátum v poriadku?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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(poznámka: počuť mimo mikrofón: „Toto, že?“ „Uhm.“) 

Mgr. Andrej   K o v a r i k , poverený riaditeľ sekcie 

životného prostredia: 

Eee, áno. Aj ja by som navrhoval osvojiť si to auto 

autoremedúrou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Takže ja si to osvojujem autoremedúrou. Aj doplnenie 

tohto dátumu.  

Okej. 

To znamená, že dávam hlasovať o tomto návrhu. 

Pravdepodobne. 

Ár, (poznámka: nezrozumiteľné slovo), pred tým dávam 

slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Takže, ten dátum účinnosti 15. máj bol zobratý 

autoremedúrou.  
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Čiže, už v zmysle tohto návrhu budeme schvaľovať 

návrh uznesenia, mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie, ktorým 

sa mení vézetenko (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi. 

Nebudem to celé čítať, máte to v predloženom znení 

tak, ako to tam je napísané. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto bode. 

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 tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 2-Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

a o zmene nariadenia o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 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 ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst  A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

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

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 ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a 

doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 

neskorších predpisov 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a 

doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 

neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 3 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 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod tri, Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy číslo 2 /2014 o úhradách 

za poskytovanie sociálnych služieb. 

(poznámka: počuť hovor mimo mikrofón -ženský hlas) 

Áno. 

Poprosím za spracovateľa  

Mgr. Vlasta   M i š k a n i n o v á ,  vedúca oddelenia 

sociálnych vecí: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

pani Miškaninová, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

tam vidím, takže. 

Mgr. Vlasta   M i š k a n i n o v á ,  vedúca oddelenia 

sociálnych vecí: 

Dobrý deň. 

Predkladáme návrh zmeny všeobecného všeobecne 

záväzného nariadenia o úhradách za poskytovanú sociálnu 

službu 12 z roku 2014. 

Hlavné mesto je zriaďovateľom zariadení sociálnych 

služieb, konkrétne siedmich a verejným poskytovateľom 

sociálnej služby v zmysle zákona 448 a na základe tohto 

všeobecným záväzným nariadením upravuje formu úhrad za 

poskytované sociálne služby.  

Pri vykonaných opatreniach v jednotlivých 

zariadeniach sociálnych služieb sme zistili, že všeobecne 

záväzné nariadenie, ktoré je v súčasnosti platné, 

spracované v roku 2014, je v rozpore so zákonom 448 a to 

z článku, paragrafu 3 odsek 1, kde ustanovuje povinnosť 

klientom, aby na základe povolenia zar, riaditeľa 

zariadenia sociálnych služieb im bola poskytnutá dovolenka.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 63 

Toto, tento odsek, teda paragraf treba vypustiť, 

pretože zákon 448 o po, hovorí o p, dodržiavaní ľudských 

práv klientov, kde vlastne je toto v rozpore s ľudskými 

právami, lebo klient má právo ísť na dovolenku podľa 

svojich možností a potrieb.  

Takže, navrhujeme vypustiť odsek tr, paragraf tri 

odsek jedna celkovo z tohto všeobecného záväzného 

nariadenia a v ostatných paragrafoch sa nariadenie nemení.  

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. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Znova tá istá vec.  

Tuná síce máme dátum účinnosti, ale je  stanovený už 

na 1. mája, čo je tam tá desaťdňová lehota, že ja 

odporúčam, teda ak tam neni nejaký vážny problém prečo to 

musí hneď, lebo však vy by ste vedeli aj podpísať aj 
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dneska, keby že chcete, ale radšej by sme mohli dať 15. 

mája, ak si to zoberiete autoremedúrou. 

To je môj návrh. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, beriem si to autoremedúrou. Pätnásty máj.  

Ak nie sú iné príspevky do diskusie?  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Pán primátor, návrhová komisia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam slovo návrhovej komisii, sory. Ospravedlňujem 

sa.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia, ale už s tou 

zmenou, že nenadobudne účinnosť tá novela toho vézetenka 

číslo 2 2014 od 1. mája, ale nadobudne účinnosť od 15. mája 

2019.  

Čiže, s touto zmenou zobratou autoremedúrou môžte 

dať, pán primátor, o tomto bode ná, hlasovať. 

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 tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 
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 (pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

25.4.2019 

Bod 3-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 

 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 ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst  A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  
 

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

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 ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

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 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o 

úhradách za poskytovanie sociálnych služieb s účinnosťou od 

15. mája 2019. 

koniec poznámky) 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 68 

BOD 5 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO 
SA NÁJMU PODBRÁNIA A ČASTI NÁDVORIA 
PÁLFFYHO PALÁCA NA PANSKEJ ULICI 19 
V BRATISLAVE NA DOBU NEURČITÚ 
SPOLOČNOSTI GALERIA BK, A.S., 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otázka na organizačné, môžme ísť teraz na pre na bod 

päť? Aby sme to urobili? Alebo. 

(poznámka: počuť mimo mikrofón z pléna „áno“) 

Môžme, hej? A potom. 

Alebo teda asi pani starostka. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Poďme na päťku, aby bol potom čas a klud na to. 

Á bo. Takže, poďme na bod päť, to je Návrh 

na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 

sa nájmu podbránia a časti nádvoria Pálffyho paláca 

na Panskej ulici 19 v Bratislave na dobu neurčitú 

spoločnosti Galéria béká, a es, (Galéria BK. a.s.) 

so sídlom v Bratislave. 
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Nech sa páči, za. Pán Szabo, nie. Pani eee eee, 

poprosím z Galérie eee, áno, pán riaditeľ. Nech sa páči, 

poďte. 

Počkajte, kde to máme?  

Poprosím pána riaditeľa Galérie mesta Bratislave pána 

Jančára, aby, aby nás oboznámil s týmto bodom. 

Nech sa páči,  

máte slovo. 

PhDr. Ivan   J a n č á r ,     

riaditeľ Galérie mesta Bratislavy: 

Áno. 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážení poslanci,  

ide o prenajatie priestoru v Pálffyho paláci.  

Je to kaviareň, ktorá tam exituje už desať rokov. 

A do prenajatého priestoru doteraz investoval finančné 

prostriedky ten nájomca a chce investovať ešte ďalšie, čím 

by vlastne skvalitnil tieto služby. 

Pôvodne bol tento priestor úplne nevyužitý. Bola tam, 

bol tam vlastne prejazd do dvora Pálffyho paláca a týmto sa 

vyslovene tento priestor výrazne vylepšil aj v prospech 

Galérie mesta Bratislavy. 
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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 návrhu. 

Pán Vagač,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Preberali sme toto na našej kultúrnej komisii 

a navrhujeme tam takú drobnú zmenu v zmluve.  

Článok IV. bod 7 namiesto slovného spojenia ochrana 

verejnej zelene dať slovné spojenie starostlivosť o verejnú 

zeleň. Tam je proste pekný strom a aby to, aby sa ten 

nájomník nie ochraňoval, ale staral o ten, o ten strom. To 

je jedna vec.  

A potom ešte doporučujeme pánovi riaditeľovi, aby, 

aby pri zmluve tejto nájomnej uztvoril aj tak takzvanú 

dohodu o spolupráci, kde by sa, lebo to ide osobitným 

zreteľom, kde by sa ten nájomník zaviazal, že ktoré veci by 

teda robil nad rámec alebo v prospech teda galérie.  

Tak, že to je také odporúčanie z našej komisie.  
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Čiže, dávam teda ten návrh, aby sa v zmene textu to 

slovné spojenie zmenilo. Dobre?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Aufrichtová,  

nech sa páči. 

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

Treba potom aj podchytiť nejakou sankciou. Lebo zase 

takéto vyjadrenie bez toho, aby malo nejaké podchytenie, je 

síce akože deklarované, ale potom by bolo lepšie ešte to 

dotiahnuť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, však. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem pekne. 

A to znamená, že keď nie sú iné príspevky do 

diskusie, dávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, dostali sme aj písomne jeden pozmeňujúci návrh 

k, nie k textu uznesenia, ale k textu materiálu.  

A to konkrétne k textu zmluvy, kde v článku IV. bod 7 

sa namiesto slovného spojenia ochrana verejnej zelene, teda 

toto slovné spojenie sa nahrádza slovným spojením 

starostlivosť o verejnú zeleň. 

Budeme najprv hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. 

Pán primátor,  

môžte dať o ňom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Inak, sme v osobitnom zreteli. Tam je tri pätiny 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 5-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu podbránia a časti nádvoria 
Pálffyho paláca na Panskej ulici 19 v Bratislave na dobu 

neurčitú spoločnosti Galeria BK, a.s., so sídlom 
v Bratislave  

- Návrh p. Vagača - zmena v texte materiálu v časti 
„zmluva“ 

 Prítomní: 32 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 
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M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst  A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO 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  

 

koniec poznámky)  
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Predseda návrhovej komisie 

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

A teraz ideme hlasovať o návrhu uznesenia ako celku 

už v zmysle takto prijatej zmeny.  

Čiže, návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa a ten text 

uznesenia ďalej čítať nebudem, máte ho všetci predložený, 

lebo tam k zmene nedošlo. 

Čiže, pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia s tým, že 

tri pätiny všetkých poslancov je potrebných na prijatie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

nehlasovalo nula poslankýň alebo poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 5-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu podbránia a časti nádvoria 
Pálffyho paláca na Panskej ulici 19 v Bratislave na dobu 

neurčitú spoločnosti Galeria BK, a.s., so sídlom 
v Bratislave 

- hlasovanie ako o celku v zmysle prijatej zmeny 

 Prítomní: 32 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

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

V. Dolinay  ÁNO 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  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu podbránia a časti nádvoria Pálffyho 

paláca na Panskej ulici 19 v Bratislave, na dobu neurčitú, 

spoločnosti Galeria BK a. s., so sídlom v Bratislave 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 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 nebytových priestorov – 

podbránia Pálffyho paláca vo výmere 54,3 m² a časti 
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vnútorného nádvoria Pálffyho paláca na Panskej ulici 19 v 

Bratislave vo výmere 115,00 m² v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, za účelom prevádzkovania kaviarne – espressa a 

vybudovania a užívania kontajnerového stojiska na dobu 

neurčitú, spoločnosti Galeria BK a. s., Gercenova 6/C v 

Bratislave, IČO 35880031, za nájomné: 

1. 0,50 Eur/m²/rok za prídomovú zeleň verejnosti 

prístupnú, 

2. 5,00 Eur/m²/rok za kontajnerové stojiská, 

3. 210,00 Eur/m²/rok za hlavné priestory a 63,00 

Eur/m²/rok za obslužné priestory, čo predstavuje sumu 

10 858,70 Eur ročne za celý predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Zmluva o nájme nebytových priestorov bude nájomcom 

podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že 

zmluva o nájme nebytových priestorov nebude nájomcom v 

uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

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 žiadateľ 

Galeria BK a. s., Gercenova 6/C, 851 01 Bratislava, má 

prenajatý nebytový priestor uvedený vyššie za účelom 
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prevádzkovania kaviarne – espressa. Do prenajatého 

priestoru doteraz investoval finančné prostriedky a chce 

investovať ešte ďalšie, čím chce služby ešte viac 

skvalitniť, prevádzku zmodernizovať, pre zákazníkov 

zatraktívniť, čím sa bude podieľať na pozitívnom obraze 

centra Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 6 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
PREDĹŽENIA DOBY NÁJMU V ZMLUVE 
O NÁJME POZEMKU Č. 7/2014 NA DOBU 
URČITÚ OD 1.6.2019 DO 31.5.2020 
PRE MGR. JÚLIUSA ĎURIANA, SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Stihnem.  

Ďakujem pekne, pán riaditeľ. 

Stihneme ešte bod šesť. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Eee, Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve 

o nájme pozemku číslo 7 2014 na dobu určitú od 1.6. 

do 31. 5. 2020 pre magistra Júliusa Ďuriana, so sídlom 

v Bratislave. 

Nech sa páči, za spracovateľa pani Znášiková. 

Ing. Mária   Š i m k o v á ,  správa majetku mestskej 

príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 

Dobrý deň.  

Šimková, Mestské lesy Bratislava. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Šimková. 

Ing. Mária   Š i m k o v á ,  správa majetku mestskej 

príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 

Jedná sa o prenájom pozemku o výmere sedemdesiatpäť 

metrov štvorcových. 

Jedná sa o predĺženie doby nájmu tohto pozemku.  

Pozemok sa využíva na ako na umiestnenie trampolíny 

na Partizánskej lúke.  
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Je to prípad hodného, hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu, že sa chystá rekonštrukcia Partizánskej lúky, tak 

sme sa takto rozhodli, že aby sme tam teda nevypisovali 

obchodnú verejnú súťaž, že predĺžime o rok prenájom 

doterajšiemu prevádzkovateľovi trampolíny, s ktorým teda 

máme aj dobré skúsenosti a chceme to takto riešiť. 

Jemu končí nájomná zmluva k 31. máju 2019 a chceme to 

predĺžiť teda o rok do roku 2020 do konca mája.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Dá, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže, keďže neboli dané žiadne pri, pozmeňujúce 

návrhy k tomuto návrhu uznesenia, budeme schvaľovať návrh 

uznesenia v znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní  materiálu schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa a tak ďalej.  Máte to v predloženom 

návrhu uznesenia. 
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Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu s tým, že tri 

pätiny všetkých poslancov sú potrebné na prijatie tohto 

návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasoval 

jeden člen mestského zastupiteľstva. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 6-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve 

o nájme pozemku č. 7/2014 na dobu určitú od 1.6.2019 do 
31.5.2020 pre Mgr. Júliusa Ďuriana, so sídlom v Bratislave 

 Prítomní: 31 Áno 0 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst  A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme 

pozemku č. 7/2014 na dobu určitú od 01. 06. 2019 do 31. 05. 

2020 pre Mgr. Júliusa Ďuriana so sídlom v Bratislave 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 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 predĺženie doby nájmu v Zmluve o nájme 

pozemku č. 7/2014, na dobu určitú od 01. 06. 2019 do 31. 

05. 2020, pre Mgr. Júliusa Ďuriana so sídlom v Bratislave, 

IČO 41159501, za účelom prevádzkovania trampolíny na 

Partizánskej lúke,  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 85 

s podmienkou: 

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 7/2014 bude 

nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V 

prípade, že dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 7/2014 

nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme pozemku č. 7/2014 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 sa plánujú 

prípravy na rekonštrukciu Partizánskej lúky a samotná 

rekonštrukcia Partizánskej lúky a je potrebné na toto 

prechodné obdobie zabezpečiť prevádzku trampolíny, čo je 

najefektívnejšie predĺžením pôvodnej zmluvy na prenájom 

pozemku, ktorej platnosť končí k 31. 05. 2019. Bratislavský 

lesopark je vyhľadávaným miestom na oddych najmä pre rodiny 

s deťmi. Z uvedeného dôvodu sa mestská príspevková 

organizácia Mestské lesy v Bratislave snaží rozšíriť rozsah 

služieb pre návštevníkov využitím priestorov, ktoré sa 

nachádzajú na Partizánskej lúke. 

koniec poznámky) 
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BOD 7 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, VÝVOJOVÁ 
ULICA, K. Ú. RUSOVCE, PARC. Č. 
588/4, ŠTEFANOVI MEGGYESIMU 
A KATARÍNE MEGGYESIOVEJ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Kolegyne, poďme kludne na bod sedem. Návrh na predaj 

ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

pozemku v Bratislave, Vývojová ulica, katastrálne územie 

Rusovce, číslo 588/4, Štefanovi Megešimu (Meggyesimu) 

a Kataríne Megešiovej (Meggyesiovej). 

Nech sa páči, za predkladateľa pán (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

Aha? Pán Szabo. Jasné, dobre. 

Pán Szabo, 

nech sa páči. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem. 
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Jedná sa o výmeru štyridsaťmeť päť metrov 

štvorcových. 

Žiadatelia požiadali o odkúpenie pozemku za účelom 

majetkoprávneho usporiadania a pričlenenia daného pozemku 

k svojim nehnuteľnostiam, na ktorých je vybudovaná stavba 

rodinného domu. 

Kupujúci pri kúpe svojich pozemkov boli upozornení na 

to, že celý areál tvorí jeden celok, ktorý v celosti 

kupovali.  

V rokoch 2012 až 2015 bol realizovaný ROEP, ktorým 

bolo zistené, že pozemok, uvedený pozemok je vo vlastníctve 

hlavného mesta a tež, teda, že zadná časť záhrady užívaná 

žiadateľmi je nevysporiadaná.  

V súčasnej dobe žiadatelia platia odplatu, uhradzujú 

odplatu z titulu bezdôvodného obohatenia.  

Stanovisko odborných oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko mestskej časti je súhlasné. 

Finančná komisia materiál prerokovala, odporúča 

materiál schváliť s upravenou cenou eee z deväťdesiatdva 

eur aj tridsaťšesť centov za meter štvorcový na cenu dvesto 

eur za meter štvorcový. 

Ďakujem. 
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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 návrhu. 

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 znení, ktoré nám 

bolo predložené, čiže, mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. Ide o predaj pozemku na, na Vývojovej ulici 

v Bratislave. Aby sme vedeli, o čom hlasujeme. 

Je to tiež tri pätiny všetkých poslancov, sú potrebné 

na prijatie návrhu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

No, v sedmičke, v sedmičke tu nie sú alternatívy na 

cenu. A ja nemám pozmeňujúci návrh. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Ani nikto nenavrhoval nič.  

Čiže, s tou cenou čo tam je uvedená. Tu je uvedená 

cena, vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku deväťdesiatdva 

celé tridsaťšesť eur na meter štvorcový, čo pri výmere 

spolu štyridsaťpäť metrov štvorcových predstavuje sumu 

štyritisícstošesťdesiat.  

Čiže, za tú cenu to ideme schvaľovať.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, do diskusie, alebo teda s faktickou sa prihlásil 

pán poslanec Tešovič. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja predkladám pozmeňujúci návrh, kde text pôvodného 

znenia nahrádzame textom uznesenia a vychádza 

z jednotkovej hodnoty pozemku deväťdesiatdva celá 

tridsaťšesť eur za meter štvorcový, čo pri výmere spolu 

štyridsaťpäť metrov štvorcových predstavuje sumu 

štyritisícstošesťdesiat eur  
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a tento text na, navrhujeme nahradiť textom, za cenu 

dvesto eur za meter štvorcový, čo pri výmere spolu 

štyridsaťpäť metrov štvorcových predstavuje sumu deväťtisíc 

eur.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm.  

Dobre. Takže asi k procesu.  

Poprosím pána Vetráka.  

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Kolegovia, kolegyne, ja by som rád vyšiel naozaj 

v ústrety, ale názor návrhovej komisie, ako sme sa teraz 

rozprávali je ten, že keďže už bolo, už sme boli po 

skončení diskusie v hlasovaní, tak sú len dve možnosti. Že 

buď sa ten materiál stiahne, alebo sa bude hlasovať 

o pôvodnom znení. 
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Ako, je mi to ľúto. Taký je názor návrhovej komisie 

a ten vám predkladáme teda v tomto, v tomto zmysle by sa 

malo hlasovať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ja rozumiem, len. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

A o tých dvoch?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, tak ja sa teraz  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, ja poprosím ešte raz návrhovú komisiu. 

Sú tu dva návrhy. Eee, alebo dve možnosti, podľa 

ktorých by sme mohli pokračovať. Takže. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Tým, tým že, tým že už bolo ukončené, už skončená 

diskusia, vstúpili sme už do procesu hlasovania, 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm. 

Predseda návrhovej komisie 

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

tak buď budeme hlasovať o tom, o tom návrhu ako bol 

predložený, teda bez, bez nejakej zmeny, alebo predkladateľ 

stiahne to uznes, uznesenie, alebo ten materiál a nabudúce 

ho znovu predloží a budeme o ňom na budúce hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, ale sú tu dve možnosti a na základe čoho sa 

rozhodneme, že ktorú z týchto dvoch možností?  
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Predseda návrhovej komisie 

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

No, ak, ak predkladateľ stiahne  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pýtam sa. 

Predseda návrhovej komisie 

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

materiál, tak to má prednosť. Ak nestiahne, tak 

budeme hlasovať v pô, o pôvodnom znení. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm. 

Takže, nech sa páči, predkladateľ. 

Takže je tu návrh, aby bol materiál stiahnutý.  
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ak môžem navrhnúť, už je to predložené eee, navrhujem 

hlasovať, ak to neprejde, z uvedených dôvodov opätovne 

zaradíme materiál do na ďalšie mestské zastupiteľstvo, kde 

bude možné predniesť eee. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie, dva dvakrát, dvakrát za sebou môžeme zaradiť 

materiál.  

Čiže, to bude v súlade aj s rokovacím poriadkom. 

To znamená, že môžeme ho opätovne tým pádom 

predložiť.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Takže ten postup by mal byť teda taký, že budeme 

hlasovať o tom materiáli a podľa toho hlasovania bude jasný 

aj ten ďalší krok. 

Takže, nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(poznámka: striedanie predsedajúcich) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťštyri. 

Za dvaja, proti jedenásť, zdržalo sa dvadsaťjedna, 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

Čo znamená, že to presúvame na dopracovanie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Na budúce to bude materiál.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 7-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Vývojová ulica, 

k. ú. Rusovce, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu 
a Kataríne Meggyesiovej 

 Prítomní: 34 Áno 2 Nie: 11 Zdržal sa: 21 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám.ZDRŽAL SA R. Lamoš  NIE 

J. Mrva NIE T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák NIE L. Štasselová,nám.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič NIE M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

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

P. Hochschorner  ZDRŽAL SA J. Káčer nám. ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst  A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ZDRŽAL SA M. Chren  ZDRŽAL SA 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej   

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel ZDRŽAL SA 

J. Karman  
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka NIE  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

 

BOD 8 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. ČUNOVO, 
PARC. Č. 1420/3, TURISTICKÁ ULICA, 
MÁRII TEŠKOVEJ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Máme deväť päťdesiatdva, dáme ešte 

(poznámka: počuť slová mimo mikrofón „Ešte hej.“) 

bod osem? 

(poznámka: počuť slová mimo mikrofón „No, ešte 

stihneme.“) 

Jasné, pome na to. 
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Návrh, bod číslo osem, Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 

v Bratislave, katastrálne územie Čuňovo, parcelné číslo 

1420/3, Turistická ulica, Márii Teškovej. 

Nech sa páči,  

pán Szabo, máte slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o výmeru pozemkov stodvadsaťjedna metrov 

štvorcový.  

Predmetný pozemok je zo severovýchodnej strany 

lemovaný vodnou plochou rameno Dunaja a z juhovýchodnej 

strany časti záhrady.  

Predmetný pozemok sa nachádza v území chránená 

krajinná oblasť, respektíve na kraj, kra kraji hraneného 

územia Dunajské luhy, chránené vtáčie územie Dunajské luhy 

a Ramsárska lokalita Dunajské luhy. Iné využitie v blízkej 

budúcnosti je možné vylúčiť.  

Prístup na pozemok je so spevnenej asfaltovej 

miestnej komunikácie Turistická ulica.  

Pozemok je z prevažnej časti pokrytý trávnatými a 

náletovými porastmi. Tvarov sa, tvarovo sa jedná o úzky a 
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dlhý pás, z juhozápadnej strany ohraničený pozemkami, na 

ktorých sa nachádzajú záhrady obyvateľov obce. 

Stanoviská odborných útvarov sú súhlasné. 

Stanovisko mestskej časti je súhlasné. 

Finančná komisia   materiál prerokovala a odporúča 

schváliť so zvýšenou cenou z tridsaťjedna eur 

a osemdesiatsedem centov za meter štvorcový za cenu 

stopäťdesiat eur za meter štvorcový. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Mô, môžme tam, pán Szabo, ukázať nejakú dva dé (2D) 

mapu normálne plánik?  

(poznámka: počuť ženský hlas „V materiáli je.“) 

No, nech to vidíme aj tu.  

Okej. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 100 

Pán Tešovič,  

máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Už to nejakým spôsobom funguje, aj môj hlas aj 

zariadenie.  

K tomuto bodu takisto na základe rokovania a záverov 

finančnej komisie po podávam pozmeňujúci návrh na zmenu 

uznesenia tak,  

že text v uznesení za kúpnu cenu celkom 

tritisícosemstopäťdesiatšesť celá dvadsaťsedem eur 

 navrhujem nahradiť textom za kúpnu cenu stopäťdesiat 

eur za meter štvorcových, spolu za 

osemnásťtisícstopäťdesiat eur,  

z dôvodu primeranosti tejto kúpnej ceny v mieste 

a čase.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá,  

máte slovo. Nech sa páči. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Chcem sa spýtať pani starostky, čo je tam v územnom 

pláne? Či je to možné zastavať, alebo to je ochranná zeleň, 

alebo keďže sa tam jedná o chránené vtáčie územie? Čo je 

tam v územnom pláne?  

Ja sa ospravedlňujem, ja som to nepočula. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, môžte reagovať, pani starostka. 

Slovo pani starostke, sta. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

Prihlásila som sa vlastne ako do rozpravy.  

Jedná sa o územie, teraz som vlastne videla, že tam 

je už navezený nejaký svah a vyplanírovaná a teda časť.  

To si zrejme urobili tí vlastníci len z toho dôvodu, 

že tam sa skutočne navážal bodrel.  
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A je to územie, ktoré nie je možné v žiadnom prípade 

zastavať, pretože ako vidíte tam tú komunikáciu, to je, tá  

bezprostredne eee vlastne rozdeľuje, alebo oddeľuje 

chránenú krajinnú oblasť od intravilánu obce, ale konkrétne 

tento pozemok to je vlastne svah, ktorý je nevyužiteľný 

v žiadnom prípade nijako inak.  

Samozrejme, rešpektujem aj teda názor finančnej 

komisie, napriek tomu si myslím, že cena za ten pozemok, 

ktorý je nevyužiteľný, naozaj nijako, je trochu akože 

privysoká vzhľadom. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

V územnom pláne tam je stodvojka. Ale tam nie je 

možná už zástavba.  

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Takže, teraz asi ideme na pána Hr.  

Teda, pani Ferenčáková,  

chcete ešte k tomu, alebo to je všetko?  
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Bol tam pán Hrčka, on sa odhlásil.  

A pustíme pána Budaja, ktorý bol preskočený kvôli 

pani starostke.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor,  

stále nemajú poslanci možnosť dávať procedurálne 

návrhy v procese rokovania. 

Vy môžte vypínať poslancov z činnosti zastupiteľstva 

keď začne proces hlasovania. Ale nie neustále. Veď tie 

návrhy procedurálne môžu niekedy pomôcť.  

Napríklad, v minulom bode číslo sedem sa pán 

spracovateľ vyjadroval ako keby bol predkladateľ. On nemal 

žiaden nárok sťahovať materiál, alebo rozhodovať o tom, či 

ho stiahne. Mal sa vyjadriť pán Košťál.  

Ja som chcel upozorniť, že dávate kľúčové rozhodnutie 

zamestnancovi. Za takéto rozhodnutia vždy musí zodpovedať 

politik, a to je váš riaditeľ magistrátu.  

Rozhodoval pán spracovateľ, materiál sa potom 

neschválil. A boli tu zmätky.  
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Prosím vás, keď chce poslanec upozorniť na 

dodržiavanie rokovacieho poriadku, absolútne v dobrom, nemá 

možnosť, lebo naďalej si nechávate Nesrovnalov model 

umlčiavania poslancov prostredníctvom počítačového 

softvéru, ktorý ovláda naše tlačidlá.  

Nikto tu nechce robiť škandály vyk vykrikovať, najmä 

keď ide vyslovene o technický problém, ako bol aj tento. 

Ja verím, že pán Košťál sa nechcel ukrývať pred takou 

banálnou vecou ako je prípadné stiahnutie materiálu.  

Čiže, to je len technická neznalosť procedúry, ktorú 

ale pán spracovateľ by mal poznať a nevyjadrovať sa 

k sťahovaniu materiálu, keď je dlhoročný zamestnanec 

a dobre vie, že nemá k tomu nárok. Ale to je úplne 

vedľajšie.   

Znovu na vás apelujem, aby ste, prosím, upravili 

Nesrovnalov umlčiavaci softvér, lebo je to vo váš 

neprospech, keď poslanci nemôžu upozorniť na chyby 

procedúry.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Využijem túto príležitosť, príspevok pána Budaja, 

lebo som chcela na túto tému hovoriť v bode Rôzne 

a požiadať vás, že by ste, pán primátor, so svojimi 

kolegami naozaj pristúpili k akútne k novele rokovacieho 

poriadku, ktorý je nedôstojný náhubkový. Bol tu zavedený 

predchádzajúcim vedením. A je to naozaj, vidíte, že aj vaši 

poslanci z vášho klubu často dostávajú stopku.  

Je veľmi ťažké sa prispôsobiť, prihlásiť sa do 

deskusi do diskusie sa dá len v prvej minúte.  

Opakujem, že je to nedôstojné bránenie poslancom 

v rozprave.  

Čiže, prosím, aby sme urýchlene sa vrátili 

k rokovaciemu poriadku a ho novelizovali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Vetrák. 

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

Ja len pre informáciu, lebo nie všetci poslanci majú 

asi tú informáciu, že v podstate momen, aktuálne sa pracuje 

na tej novele rokovacieho poriadku. Pracuje sa zatiaľ 

dvojkoľajne, že sumarizujú sa pripomienky za magistrát 

k vylepšeniu. Sumarizujú sa pripomienky aj za poslancov, 

alebo teda, ten proces.  

Ja to, ja to pošlem v najbližších dňoch ostatným, tým 

ktorí sú v tej pracovnej skupine a potom v priebehu mája by 

malo dôjsť k nejako k zosúladeniu týchto pripomienok, alebo 

k sumarizácii z oboch strán s tým, že odhad je taký, že na 

júnové zastupiteľstvo by išla novela rokováku.  

Ako, chceme to urobiť v komplexe. Nechceme teraz na 

päťkrát nosiť nejaké čiastkové úpravy. Ale všetci vnímame 

ako tu sme, že treba s tým niečo robiť, aj pán primátor 

teda, nechcem hovoriť za neho, ale asi, asi, asi to je tiež 

tak.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, potvrdzujem, že je to tak.  

A ja si myslím, že som už aj hovoril, že na tom 

robíme, len to trvá.  

Takže, ďakujeme za upozornenie a pohneme si s tým.  

To znamená, áno. 

Pani prvá námestníčka, ste dostali stopku teraz. 

Kvôli tomuto náhubkovému.  

Chceš? Je to (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

dôležité? 

(poznámka: počuť mimo mikrofón „Áno, je to 

dôležité.“) 

Áno, tak ešte dajme slovo pani prvej námestníčke.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som len chcela reagovať na slová pána Budaja.  

Vtedy som viedla zastupiteľstvo ja. Plne som 

rešpektovala názor návrhovej komisie, ktorý je, podľa môjho 
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názoru, teda legitímny a ja som rozhodla o tom, že sa bod 

sťahuje.  

Takže, ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Faktická, pán Budaj, nech sa páči. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Tak jednak už to nenaťahujme. Jednak ste nerozhodla, 

že sa sťahuje. Nesťahoval sa, ale sa hlasovalo.  

Ale to je len zmätok. Že máte v tom nejasno.  

Opakujem. Predkladateľom ste nebola vy, nemohla ste 

ho stiahnuť. Predkladateľom bol riaditeľ magistrátu pán 

Košťál. Preto tu musí sedieť. Keď sa vyskytne okolnosť, že 

ho stiahne. 

Samozrejme, štatutárom je pán primátor. Ten takisto 

môže stiahnuť materiál. Určite ho ale nemôže stiahnuť 

spracovateľ. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jasné. To má aj zmysel. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

malá technická nezrovnalosť, ale ktorá poukazuje na 

ten problém, že máme nastavené hlasovacie mechanizmy tak, 

že vám nemôžme ani pomôcť, keď sa vyskytne takáto okolnosť, 

pretože nás nepustíte k slovu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite to nie je naša intencia, práve preto robíme na 

tej zmene aj s pánom Vetrákom.  

Ďakujem pekne. 

(gong)  

Pokiaľ nie sú ďalšie príspevky do diskusie, po 

poprosím návrho, dávam slovo návrhovej komisie. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Čiže, k tomuto materiálu sme dostali jeden 

pozmeňujúci návrh, je to k návrhu uznesenia. Predkladá ho 

pán poslanec Tešovič s tým, že v návrhu uznesenia sa slová 

za kúpnu cenu celkom tritisícosemstopäťdesiatšesť 

celé dvadsaťsedem eur,  

sa tieto slová nahrádzajú slovami 

za kúpnu cenu stopäťdesiat eur za meter štvorcový, 

spolu za osemnásťtisícstopäťdesiat eur. 

Čiže, budeme najskôr hlasovať o tomto pozmeňujúcom 

návrhu.  

Pán primátor,  

môžte dať o ňom 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. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Nebolo, pardon. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 111 

Za dvadsaťpäť, proti nula a zdržalo sa jedenásť, 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 8-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, 

parc. č. 1420/3, Turistická ulica, Márii Teškovej  
– Návrh p. Tešoviča na zmenu ceny 

 Prítomní: 36 Áno 25 Nie: 0 Zdržal sa: 11 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ZDRŽAL SA  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ZDRŽAL SA J. Káčer nám. ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst  A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ZDRŽAL SA 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ZDRŽAL SA  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže, sa vraciame k pôvodnému návrhu uznesenia, keďže 

tento pozmeňujúci návrh nebol prijatý.  

A v pôvodnom návrhu uznesenia je to za kúpnu cenu 

celkom tritisícosmestopäťdesiatšesť celé dvadsaťsedem eur.  

Čiže teraz, pán primátor, dajte prosím hlasovať 

o o tomto návrhu uznesenia, čiže o pôvodne predloženom 

s tým, že je potrebné, sú potrebné tri pätiny všetkých 

poslancov na prijatie tohto návrhu. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za osemnásť, proti štyri, zdržalo sa pätnásť, 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 8-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, 

parc. č. 1420/3, Turistická ulica, Márii Teškovej-
hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia 

 Prítomní: 37 Áno 18 Nie: 4 Zdržal sa: 15 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  NIE 

P. Strapák ZDRŽAL SA L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ZDRŽAL SA M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák ZDRŽAL SA 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst  A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  NIE Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  ZDRŽAL SA 

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel ZDRŽAL SA 

J. Karman ZDRŽAL SA 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka NIE  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Možno k tomu iba poviem to, že my sa snažíme o to 

a urobíme to čím skorej, dúfam, že dáme nejaké jasné mapy 
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a jasné pravidlá, za ktoré sa budú všetky tieto veci 

odohrávať. Pretože spôsob, že meniť tu cenu na 

zastupiteľstve, alebo na komisiách často nie je šťastný, 

najmä keď ide o to, že nejaký človek v Čunove si potrebuje 

vyriešiť problém, alebo je tam nejaký problém s pozemkom, 

ktorý sa nijak nevyužíva a vzniká tam iba nejaká nezmyselná 

skládka, alebo nejaká vec.  

Vždy to riešime so starostami, ktorí majú vzhľad do 

týchto problémov a vždy sa budem musieť usilovať.  

Takto sme vlastne dali cenu, ktorá by aj tak asi 

nebola akceptovaná. A takže to ani neprešlo. 

Takže k tomuto ešte určite budeme sa spolu baviť.  

Ďakujem pekne. 
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BOD 4 ZOZNAM KANDIDÁTOV NA FUNKCIU 
MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY A VOĽBA MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY VEREJNÝM HLASOVANÍM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovoľte mi, aby sme teda prerušili program a prešli 

k bodu číslo tri, teda štyri, pardon. Eee, a eee, 

prerokovali bod číslo teda štyri voľba mestského 

kontrolóra. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To znamená, že je práve desať nula šesť. Prerušujem 

rokovanie k bodu, respektíve rokovanie zastupiteľstva 

a pristupujem k rokovaniu o bode číslo štyri, voľbe 

mestského kontrolóra. 

Dovolím si požiadať pána poslanca inžiniera Petra 

Lenča, predsedu komisie na posúdenie náležitosti prihlášok 

kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta 

SR Bratislavy, aby uviedol predmetný materiál. 

Nech sa páči, pán predseda.  

Áno, áno, ďakujem. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 117 

Poprosím, aby sme pozvali kandidátov do sály.  

Predseda komisie na posúdenie náležitostí prihlášok 

kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta 

SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Vážený pán primátor, vážení kandidáti na funkciu 

hlavného kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dámy 

a páni, 

mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 

dňa 7. marca 2019 uznesením číslo 85 zo dňa 7. 3. 2019 

vyhlásilo deň konania voľby mestského kontrolóra 

na 25. apríla 2019v súlade s paragrafom 18a zákona 

Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zbierky o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

Na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na 

funkciu mestského kontrolóra mestské zastupiteľstvo zvolilo 

komisiu v počte šiestich poslancov. 

Kandidáti na funkciu mestského kontrolóra museli 

odovzdať v súlade s paragrafom 18a odstavec 2 zákona 

Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zbierky o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov svoje písomné 

prihlášky najmenej 14 dní pred dňom konania voľby, to 

znamená do 11. apríla 2019 do podateľne magistrátu hlavného 
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mesta v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta 

na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať“ alebo tiež 

prostredníctvom pošty tak, aby prezenčná pečiatka 

magistrátu bola s dátumom 11. apríla 2019. 

Do podateľne magistrátu bolo doručených dvanásť 

obálok s prihláškami na funkciu mestského kontrolóra.  

Na základe vyššie uvedených skutočností zasadala 

dňa 15. apríla 2019 komisia na posúdenie náležitostí 

prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra.  

Tohto zasadnutia sa zúčastnili 5 členovia komisie až 

na pani poslankyňu Augustinič, ktorá sa ospravedlnila. 

Komisia najprv vykonala kontrolu neporušenosti 

doručených obálok, overila taktiež dátum ich doručenia. 

Skonštatovala, ze že všetkých dvanásť obálok boro do, bolo 

doručených v určenom termíne do 11.  4. 2019.  

Skontrolovala písomné náležitosti jednotlivých 

kandidátov a skonštatovala, že všetci splnili všetky 

zákonom stanovené podmienky, aby mohli kandidovať 

na funkciu mestského kontrolóra. 
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Čiže do dnešnej voľby mestského kontrolóra sme 

posunuli všetkých dvanásť kandidátov v abecednom poradí: 

pani inžinierku Ivetu Bullovú, 

pána inžiniera Mareka Kuľku, 

pani inžinierku Janku Mahďákovú, 

pána inžiniera Mariána Miškanina, píejčdí (PhD.), 

pána inžiniera Jána Mrvu, 

pána doktora Richarda Naďa (Nagya), 

pána inžiniera Ignáca Olexíka, píejčdí (PhD.), 

pani inžinierku Anežku Poradovú, 

pani magistru inžinierku Vieru Potankovú,  

pána inžiniera Pavla Soviča, 

pána Igora Trenku, 

a pána doktra Mária Vancu. 

Zároveň komisia navrhla, aby sa o tomto bode rokovalo 

dnes, teda 25. 4. 2019 o desiatej hodine, na ktorú boli 

pozvaní všetci kandidáti.  

Kandidáti sa predstavia v časovom limite troch minút 

a po ich predstavení budú odpovedať na otázky poslancov 

mestského zastupiteľstva. 

Voľba mestského kontrolóra podľa uznesenia mestského 

zastupiteľstva číslo 85/2019 zo dňa 7. 3. 2019 sa vykoná 

verejným hlasovaním.  
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Takže na hlasovacom lístku s menom poslanca budú 

v abecednom poradí zoradení kandidáti. Poslanci môžu 

zakrúžkovať iba jedného kandidáta a vhodiť hlasovací lístok 

do urny, ktorá je už pripravená v zásalí Zrkadlovej siene. 

Čiže, tuto napravo odo mňa. 

To znamená, pán primátor, že ešte si musíme zvoliť 

volebnú komisiu. 

Konštatujem, že funkčné obdobie doterajšieho 

mestského kontrolóra končí na vlastnú žiadosť 

dňom 30. 4. 2019 a nástup nového mestského kontrolóra sa 

teda určuje dňom 1. 5. 2019. 

Ďakujem za pozornosť.. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Teraz, kde máme pána Vetráka? Nemáme ho tu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Akú?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Okej. To znamená, že dajme slovo starostovi Hrčkovi.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja teraz z toho, ja už som o tom počul, ale teraz som 

to počul prvýkrát. Čiže, oficiálne, čiže predstava 

hlasovania je na hlasovacie lístky?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ospravedlňujem sa, ale my takéto niečo nemáme 

v rokovacom poriadku. A takáto možnosť nie je možná.  

Čiže, my máme v zmysle nášho rokovacieho poriadku dve 

možnosti, hlasovať verejne a to je cez zariadenie, alebo 

rukou a iba tajne sa dá hlasovať podľa nášho rokovacieho 

poriadku na lístky.  

Čiže, toto nie je prípustná forma v zmysle nášho 

rokovacieho poriadku o hlasovaní. Len na to upozorňujem. Že 

ak by sme takto chceli hlasovať, tak hlasujeme v rozpore 

s našim platným rokovacím poriadkom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otázka na organizačné?  

(poznámka: čaká sa na vyjadrenie zástupcu 

organizačného oddelenia) 

Ešte chcem upozorniť všetkých poslankýň a poslancov, 

že myslím že je tu dohoda poslaneckých klubov, že pred 

hlasovaním a po diskusii bude prestávka.  

Ja navrhujem, že vyjasníme spôsob hlasovania tak, aby 

sme boli v súlade so všetkým, čo  treba. Jedna vec je istá, 

bolo to odhlasované minule, že to bude verejná voľba. 

Takže, na tej forme, urobme to tak, aby to bolo 

v poriadku a nenapadnuteľné.  

Prešiel by som, ďakujem teda pánovi poslancovi 

Lenčovi za informáciu a pristúpili by sme teraz 

k predstaveniu jednotlivých kandidátov na funkciu mestského 

kontrolóra.  

K predmetnému materiálu ste mali priložené životopisy 

kandidátov ako i aj ich koncepcie výkonu funkcie, s ktorými 

ste sa mali možnosť oboznámiť.  
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Dovoľujem si Vám predstaviť jednotlivých kandidátov 

v abecednom poradí, ktorých budem po jednom vyvolávať 

a majú možnosť v trvaní troch minút sa Vám predstaviť: 

Začneme pani inžinierkou Ivetou Bullovou.  

Nech sa páči.  

Tam je mikrofón, je, na ktorý. Prepáčte, tak, asi 

tento, pardon, tu. 

Tu tu tu, ja som si myslel, že je tam nejaký 

mikrofón.  

Nech sa páči, máte tri minúty. 

Ing. Iveta   B u l l o v á , kandidátka na funkciu mestskej 

kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže, dovoľte mi, aby som na úvod povedala pár slov 

k tomu, prečo som sa rozhodla stať, alebo kandidovať na 

úlohu hlavného kontrolóra. 

Je to jednak preto, že som Bratislavčanka, milujem 

toto mesto, pracujem pre toto mesto a chcela by som 

pracovať hlavne v prospech tohto mesta. 

Na druhej strane ponúkam kvalitné vedomosti, 

zručnosti, ktoré som získala minimálne šesťročným pôsobením 
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v na úlohe alebo na pozícii interného audítora 

v podmienkach hlavného mesta.  

Vo svojej koncepcii sa opieram jednoznačne o zákonné 

danosti, ktoré ukladá zákon 369 z roku 1990 a zákon 377 

o hlavnom meste, ale prinášam aj niečo nové, prinášam 

niečo, čo je vlastne mojimi vedomosťami a mojimi 

poznatkami, ktoré som získala hlavne z tejto šesťročnej 

praxe, nové poznatky ako vykonávať efektívne kontrolu.  

Jediným cieľom, ktorý mám, ak teda sa dostanem do 

pozície hlavného kontrolóra je zvyšovanie rozumnej záruky 

za to, že využívanie verejných zdrojov, ktoré má hlavné 

mesto k dispozícii sa nevyužijú len zákonným spôsobom, to 

znamená efektívne, hospodárne, účinne a účelovo, ale 

predovšetkým v súlade s urči, s určeným cieľom a v prospech 

Bratislavčanov. 

To je cieľ, ktorý mám.  

Hlavný kontrolór musí ponúkať aj určité manažérske 

schopnosti, ktoré v podstate tým, že vedie tím pracovníkov 

na útvare hlavného kontrolóra, musí tieto náležitosti 

spĺňať. Preto sa chcem stať aj dobrým tímovým hráčom, 

tímovým vodcom a to, čo jednotliví zamestnanci, kontrolóri 

zistia, veľmi vhodným spôsobom a odprezentovať medzi vás 

poslancov.  
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Hlavné mesto sa mení, mení sa jeho charakter, mení sa 

jeho otvorenosť, mesto viac komunikuje. Jednak externe aj 

interne. A preto je dôležité, aby došlo aj k zmene, a to 

v zmene v kontrolnej činnosti. Ja ponúkam vo svojej 

koncepcii v jednotlivých bodoch v prvom rade vybudovanie 

kvalitných princípov, respektíve pravidiel kontrolnej 

činnosti, ktoré v súčasnej dobe nie sú vytvorené, 

respektíve, sú už zastaralé, pochádzajú z roku 

deväťdesiatjedna. A všetky tieto princípy mali by byť 

prienikom integrity, objektivity, kompetentnosti 

a dôveryhodnosti.  

Samozrejme, (poznámka: odkašľanie) v procese 

kontrolnej činnosti vnímam takisto, že by mal prejsť 

k určitým zmenám. Kontrolný proces sa riadi v súlade (gong) 

so zákonom 357. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďa ďakujem veľmi pekne, len budeme aj dodržovať ten 

limit tri minúty,  

Ing. Iveta   B u l l o v á , kandidátka na funkciu mestskej 

kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

aby, aby to bolo férové pre všetkých. 

Ďakujem veľmi pekne pani inžinierke Ivete Bullovej. 

Poprosím teraz pána inžiniera Mareka Kuľku. 

Nech sa páči,  

pán inžinier, máte slovo. 

Ing. Marek   K u ľ k a , kandidát na funkciu mestskej 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,  

v súčasnosti pôsobím na ministerstve financií ako 

vedúci oddelenia miestnych daní a ostatných priamych daní 

a poplatkov, kde okrem legislatívnej a metodickej činnosti 

k napríklad k dani z nehnuteľnosti, poplatku za komunálny 

odpad, poplatku za rozvoj vykonávam aj funkciu biznis 

vlastníka platobného systému eKolok.  

Pracoval som na Inštitúte finančnej politiky ako 

analytik. Venoval som sa najmä cenovej oblasti.  

Ako člen, ale aj líder projektového tímu sme na 

sekcii daňovej a colnej ministerstva financií 

implementovali úspešne niekoľko strategických projektov 
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v oblasti igavermentu (egovernment). Spomenúť možno 

napríklad register účtovných závierok, alebo už zmienený 

systém eKolok. To znamená (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

úhrada poplatkov orgánom verejnej moci. 

Za mestského kontrolóra kandidujem z dôvodu, že mám  

záujem byť bližšie k aplikačnej praxi na úrovni aplikačnej 

praxi na úrovni územnej samosprávy.  

Koncepcii výkonu funkcie mestského kontrolóra sa 

sústredím na rozšírenie zaužívaných procesov a činností, 

teda nad rámec bežných povinností kontrolóra tak, aby 

závery kontrolnej činnosti voči exekutívnej zložke pôsobili 

aj preventívne.  

V strategické časti koncepcie teda kladiem dôraz na 

predchádzanie vzniku pochybení tým, že kontrolór kooperuje 

s exekutívnou zložkou, a teda vykonáva kontrolu aj ex ante 

spôsobom.  

Úspešná transformácia opatrení, ktoré v koncepcii 

opisujem, by mala viesť k zvýšeniu daňových a nedaňových 

príjmov mesta, k zníženiu nákladov s pozitívnym účinkom na 

rozpočet mesta a hlavne smerom k implementácii princípov 

hodnoty za peniaze a nastavenie investičných 

a prevádzkových štandardov na dosiahnutie udržateľnosti 

čistej hodnoty majetku mesta.  
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Z opatrení v koncepcii vyberám, napríklad, zvýšenie 

príjmov dane za ubytovanie od ubytovateľov poskytujúcich 

služby cez digitálne platformy. Priebežná kontrola všetkých 

eurofondových projektov a aktívna spolupráca s úradom 

vládneho auditu. Dôsledný dohľad nad procesom zavádzania 

parkovacej politiky mesta. Dôraz na insoursing (insourcing) 

kapacít na rutinné činnosti. Lepšie stanovovanie 

a menežovanie programových cieľov rozpočtu mesta. 

A v neposlednom rade aj selektívne zadávanie zákaziek do 

elektronického trhoviska ako náhrada za plnenie zmlúv na 

dodávky tovarov a služieb a stavebných prác.  

Priamo kontrolnú činnosť som síce doposiaľ 

nevykonával, avšak pomôžem si metaforou, kto zvládne riadiť 

vrtuľník, naučí sa pilotovať aj lietadlo.  

Ponúkam mestu apolitický a profesionálny výkon 

funkcie mestského kontrolóra so skúsenosťami v oblasti 

daňovej a rozpočtovej politiky územnej samosprávy 

a riadenia celonárodných projektov.  

Ďakujem pekne za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán Kuľka, za váš, za vaše 

predstavenie. 
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Poprosím inžinierku Janu Mahďákovú, nech pristúpi 

k mikrofónu a predstaví svoj program, alebo svoj návrh.  

Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Janka   M a h ď á k o v á , kandidátka na funkciu 

mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, vážený pán 

primátor, páni starostovia, ctené auditórium, 

pozorne  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

pozorne vnímam požiadavku verejnosti po funkčnom 

a efektívnom riadení mesta. Čo je dôvodom, prečo som 

pripravená ponúknuť svoje skúsenosti, ktoré som získala 

počas dvanástich rokov pôsobenia na poste miestnej 

kontrolórky v Karlovej Vsi a súčasne aj v inštitútoch 

Združenia hlavných kontrolórov Slovenskej republiky do 

služieb hlavného mesta.  

Mohla by som teraz rozprávať o svojej praxi 

a profesionálnych skúsenostiach, ktoré mám, ale napokon, vo 

svojich materiáloch ste dostali môj životopis, aj návrh 

koncepcie výkonu kontroly, a preto dovoľte, aby som sa 
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v tomto mojom vymedzenom čase venovala skôr zmyslu 

pôsobenia kontroly a môjmu vnímaniu tohto inštitútu. 

Položili ste si niekedy otázku, čo je to kontrola? 

Nie, nie je to len poukazovanie na chyby iných. Definícia 

kontroly je zistenie rozdielu medzi stavom ideálnym, teda 

želaným, a stavom súčasným, teda zisteným. A cieľom 

kontroly je minimalizovať, definovať túto odchylku, aby sme 

ju mohli minimalizovať a nastaviť procesy, ktoré pomôžu 

k zefektívneniu riadenia a tak, aby toto mesto sa mohlo 

posunúť a vo veciach, ktoré sa doposiaľ nepodarili.  

Toto je moje vnímanie kontroly. Ako spoluúčasť na 

procese riadenia s veľkou zodpovednosťou za každé vyslovené 

kontrolné zistenie a s makti maximálnou ústretovosťou ku 

všetkým otázkam.  

Nie nadarmo poskytujú všetky úspešné svetové firmy vo 

svojich štruktúrach významný priestor kontrolingu, pretože 

len pomenovanie problémov a ich následné riešenie nás 

dokáže posunúť ku kvalitnému riadeniu. Či firmy, alebo 

mestá. A verím, že o to nám všetkým ako sme tu v tejto sále 

ide.  

Citlivo vnímam entuziazmus a nadšenie, ktoré spolu 

s vami prišlo v tomto funkčnom období. Mojim nástrojom, aby 

som sa stala eee plnohodnotnou súčasťou tohto tímu je 
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komunikácia. Komunikácia so všetkými zainteresovanými, 

otvorenosť a spolupráca.  

Som pripravená pri kreovaní plánov kontrolnej 

činnosti komunikovať svoje kroky s vedením mesta, s poli, 

s poslaneckými klubmi, so starostami mestských častí 

a v neposlednej rade i s vedením magistrátu tak, aby 

zamerania kontrol prinášali zmysluplné výsledky pre potreby 

zefektívnenia riadenia mesta a ním zriadených organizácií.  

Je pre mňa cťou, že sa môžem uchádzať o túto významnú 

pozíciu práve v období, keď si pripomíname symbolicky sté 

výročie pomenovania hlavného mesta. Verím, že nám všetkým, 

ako sme tu ide o to, aby sme (gong) sa lepšie žilo, aby 

veci fungovali tak, ako majú a aby boli hrdí 

Bratislavčania. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Presne to vyšlo.  

Ďakujem pani Je Janke Mahďákovej. 

Poprosím pána inžiniera mi Mariána Miškanina, 

píejdždí (PhD.), aby pristúpil k mikrofónu a odprezentoval 

svoj návrh.  
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Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., kandidát na funkciu 

mestskej kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň prajem.  

Volám sa Marián Miškanin, uchádzam sa o funkciu 

hlavného kontrolóra. 

Čo sa týka mojej vízie v pôsobnosti v tejto funkcii, 

v prípade, ak by som bol zvolený, chcel by som sa zamerať 

na nasledujúce štyri oblasti, ktoré si myslím, že sú 

prioritné a jed, dôležité sa začať na túto tému aj 

rozprávať na úl na úrovni mesta a mestského zastupiteľstva. 

Prvá. 

Chcel by som sa viacej zamerať na kontrolu obchodných 

spoločností, ktoré sú zriadené hlavným mestom.  

Osobne, aj keď som si prechádzal správy hlavného 

kontrolóra, tak vo všeobecnosti môžem povedať, že nie je 

úplne účelné stále kontrolovať len útvary magistrátu, 

rozpočtové organizácie ako základné umelecké školy. Osobne 

si myslím, že sú tieto subjekty až prekontrolované 

a jednotlivé opatrenia, ktoré vyplývali z týchto kontrol sa 

stále opakujú.  
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Otázka znie, prečo sa stále tieto opatrenia opakujú? 

Lebo s tými ľuďmi, s tými riaditeľmi, či už základných 

umeleckých škôl, alebo iných zariadení nikto nepracuje 

trošku metodicky. To znamená, v rámci mojej, moje výkonu 

mestského kontrolóra, ak by sa došlo na nejaké porušenie, 

zistenie nejakých neslúladov, tak samozrejme, je nutné 

vyvodiť z toho nejaké dôsledky, ale jeden dôležitý dôsledok 

je ten, že sa musia dané informácie zovšeobecniť a p nejak 

metodicky posunúť ďalej týmto ľuďom, ktorí to prakticky vo 

výkone majú. 

Ja aj v súčasnosti z pozície, ktorú zastávam a ktorú 

som aj v minulosti vykonával, je nutné dať ľuďom nejakú 

pomoc a povedať im, musíte to účtovať takto. V súčasnosti 

legislatíva sa mení, poviem to, zo dňa na deň. Budúci rok 

bude nový zákon o dani z príjmu.  

Čiže, je potrebné týchto ľudí, našich ľudí, alebo 

vašich ľudí, ktorých si zvolíte do týchto organizácií, dať 

im nejakú pomocnú ruku. 

Čiže, to by som chcel aj z pozície hlavného 

kontrolóra. Nevyplýva to priamo zo zákona, ale nie je to 

v zákone zakázané.  

Druhá oblasť, ktorú by som chcel viacmenej aplikovať 

do do praxe je, je tá, že útvar mestského kontrolóra má byť 

nejakým možno, nejakým takým aj, aj spojítkom so samotným 
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magistrátom. A vidím aj z minul minulosti, že nie je buď, 

nebola tam veľmi úzka spolupráca a jednotlivo plán kontrol 

hlavného kontrolóra sa vytváral, poviem tu za, za pochodu. 

Pritom sa vôbec nebrali do úvahy výstupy iných 

organizačných útvarov, ktoré magistrát má zriadené.  

Je tam referát kontroly a interného auditu. Otázka 

znie? Čo zistil tento referát? Boli nejaké zistenia? Aj sú 

tie zistenia tak závažné, že je nutné, aby hlavný kontrolór 

to kontroloval? Ak áno, predložíme, prediskutujeme 

v poslaneckom zbore, dáme to do kontroly.  

Čiže, to je tá druhá oblasť. 

A tretia oblasť je je tá, že v súčasnosti mesto 

prichádza s novými projektmi, snaží sa prísť s novými 

vecmi. A ja osobne aj z praxe vidím, že je dôležité pri, 

pri začiatku pri jednotlivých projektoch je nutné 

jednotlivé procesy nastaviť správne. A tam si myslím, že 

(gong) je možno  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poprosím pána inžiniera Jána Mrvu, aby nám predstavil 

svoj návrh.  

Nech sa páči. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Ján   M r v a , kandidát na funkciu mestskej kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň vážené poslankyne, vážení poslanci,  

nie je žiadnym tajomstvom, že som bol dvanásť rokov 

starostom mestskej časti Vajnory a osem rokov mestským 

poslancom a členom finančnej, majetkovej a podnikateľskej 

komisie, a preto mám o meste a jeho nespravodlivom 

financovaní, príspevkových, rozpočtových organizáciách, 

nehnuteľnom majetku, dlhov, personálnom obsadení dostatočne 

veľký prehľad a poznám súvislosti.  

Krátko sa pripomeniem. 

S pani poslankyňou Štasselovou a Čahojovou, ale aj 

poslancami Budajom, Grendelom, Dostálom a Hrčkom som sa 

verejne angažoval pri kauzách nelegálneho búrania pékáó 

(PKO), pri kauzách utajovania auditu, parkovacej politiky 

a verejnému osvetleniu. Poukazoval som a podával podnety, 
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oprávnené, na ÚVO, na nezákonné verejné obstarávanie 

verejného osvetlenia a zimnej a letnej údržby.  

Iniciacoval som uznesenie Vláde Slovenskej republiky 

proti podpore významnej investície v lokalite Nivy a Apollo 

s nedostatočnou nadradenou dopravnou infraštruktúrou 

a takisto aj uznesenie proti barbarskému zaliatiu 

dvetisícsto rokov starých keltstko-rímskych pamiatok v dob 

do betónu na Bratislavskom hrade. 

Bol som iniciátorom najúspešnejšej petície proti 

hazardu v Bratislave so stotridsaťšesťtisíc podpismi aj in, 

aj petície križ, proti križovatke Triblavina, ktorá je 

postavená bez kolektorov.  

Novému kontrolórovi mesta by som navrhol do koncepcie 

kontrolnej činnosti tri nové, dobre mienené vylepšenia 

oproti dnešku, a to  

po prvé, zdvojnásobiť kontrolné oddelenie. 

V porovnaní s päťkrát menším Prešovom, ktorý má štyri 

kontrolné skupiny a osem kontrolórov, dnešní štyria 

kontrolórovia mesta nestačia. 

Po druhé, vytvoriť špecializované kontrolné skupiny. 

A to je skupinu majetkovo-podnikateľskú, ekonomicko-

finančnú a skupinu na riešenie sťažností. 
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A po tretie, zriadiť poslaneckú komisiu kontroly 

realizácie kontrolných opatrení, pretože viem z vlastnej 

skúsenosti, že vy poslanci, nemáte dostatok času na 

študovanie päťdesiatstranových kontrolných strán.  

Ponúkal som vám, vážené zastupiteľstvo, aj pánovi 

primátorovi svoje vedomosti a skúsenosti so samosprávy, aby 

som využil na zlepšenie práce či už magistrátu, alebo 

organizácií mesta. Ale som si vedomý, že tu nie je 

politická vôľa a záujem, tieto mnou ponúkané dlhoročné 

komunálne skúsenosti a vedomosti o meste využiť.  

Keďže viem, že už viac ako polovica poslancov je 

dohodnutá voliť iného kandidáta a vôbec im nevadí, že je to 

politický nominant dlhoročnej vládnej strany SMER, čo bude 

pre Bratislavčanov veľmi nepríjemným prekvapením, tak 

zvažujem svoju kandidatúru stiahnuť. Ale rozhodol som sa 

inak, nesťahujem ju, a chcel som vám odporučť voliť nejaké 

kontrolórky, ktoré majú skúsenosti.  

V návrhu plánu kontrolnej činnosti by som navrhol 

sústrediť sa hlavne na tri veci, a to je hospodárenie 

s mestským majetkom v najväčších mestských podnikoch, 

bévees (BVS), OLO, Dopravný podnik a METRO, kde 

predpokladám veľa nehospodárnych a neefektívnych činností 

a zmlúv nevýhodných pre mesto. Kontrolu príjmov, kde 

ponúkam aj svoje odborné skúsenosti ako autorizovaný geodet 

a špecialista na kataster nehnuteľností, kontrolu zaujatia 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 138 

verejných priestranstiev, poplatku z ubytovania, dane 

z nehnuteľnosti a poplatku za odpady.  

A takisto (poznámka: nezrozumiteľné slovo) (gong) 

vézeten (VZN) o parkovaní, ktoré dúfam príjmete a bude na 

prospech všetkých Bratislavčanov. 

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a novému 

kontrolórovi prajem nebojácnosť a odvahu pri ochrane 

majetku mesta. A starému kontrolórovi veľmi pekne ďakujem 

za dobrú prácu pre mesto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne, pán inžinier. 

Poďme ďalej. 

Péhádéer (PhDr.) Richard Nagy. Naď (Nagy) prepáčte, 

ospravedlňujem sa. 

Nech sa páči, máte slovo. 
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PhDr. Richard   N a g y , kandidát na funkciu mestskej 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň,  

volám sa péhádéer (PhDr.) Richard Naď (Nagy), mám 

tridsaťjeden rokov, som slobodný, čo sa týka, že mám veľa 

času urobiť kontrolu a podobné veci.  

Chcel by som sa povedať o sebe, že osem rokov som 

pracoval ako poslanec obecnej samosprávy, viac rokov už 

urobím poradenstvo pre starostov a primátorov po celom 

Slovensku, kde sa stále nájdeme všelijaké chyby, čo sa týka 

smernice, vézetenks (VZN), alebo samozrejme, aj rozpočtu. 

Že ako ja myslím, že čo treba kontrolovať počas práci 

hlavného kontrolóra. Ja myslím, že netreba iba kontrolovať 

to, čo už existuje, ja myslím, že treba sledovať aj tie zum 

zmluvy, čo sa chystajú, aby nestali také veci, že nebude 

mesto zbytočne platiť pokuty.  

Chcel by som ešte povedať to, že aj tá verejná súťaž, 

na čom sme dneska, nebolo všetko v poriadku v súlade so 

zákonom, čo som aj pripomienkoval pre magistrát, že chýbalo 

tam džídípíár (GDPR), že nebolo tam dopracované do tej, do 

tohto tre tendra osobných údajov, spracovanie osobných 

údajov. 

Čo sa týka, že bolo sledovaný iba zriaďovanie 

obecných zákonov a nebolo sledovaný, že existuje už zákon 
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džídípíár (GDPR). Ale neznamená to, že my kandidáti 

nevedeli sme, že naše povinnosti a zákony, tak samozrejme, 

že odovzdali sme súhlas na spracovanie osobitných údajov. 

Želám pre poslancov príjemný deň a dobrú voľbu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme ďalej.  

Poprosím pána inžiniera Ignáca Olexíka, píejdždí 

(PhD.), aby sa nám predstavil. 

Ing. Ignác   O l e x í k , PhD., kandidát na funkciu 

mestskej kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Ing. Ignác   O l e x í k , PhD., kandidát na funkciu 

mestskej kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy: 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 141 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený 

pán primátor, viceprimátori, vážení prítomní,  

dovoľte, aby som sa najprv personálny ako predstavil, 

charakterizoval.  

Moje profesionálna prax pozostáva z takých troch 

častí. Prvé štyri roky som pracoval ako ekonóm na 

ekonomickom oddelení, nasledujúcich trinásť rokov som 

pracoval ako kontrolór a auditor na rôznych pozíciách 

v rôznych firmách a teraz posledných vyše šesť rokov 

pracujem v samospráve.  

Čo sa týka mojej kontrolnej kariéry, začalo to 

vlastne na vo štátnej správe, kde ma naučili, aby som bol 

teda precízny, aby som bol dôsledný a v zmysle zákonov 

všetko teda dodržiaval.  

Keď som prišiel do súkromného sektora a pochopil som, 

že kontrola je síce fajn, ale nemusí byť iba vtedy, keď už 

je ten problém na svete. Kontrolór môže byť aj trošku 

proaktívny. Môže byť naozaj ten, kto už vopred upozorní na 

to, že dochádza k nejakému zlyhaniu a predíde tým nejakým 

ďalším problémom, ktoré môžu nastať a ktoré prinesú aj 

prípadné nejaké im škody, alebo iné problémy.  

Taktiež som spoznal to, že je potrebné rýchlo 

a efektívne pracovať. Nie je možné venovať kontrole viac 

energie, ako bude jej výsledok. To znamená, že nie len ten, 
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kto je kontrolovaný by mal sa správať efektívne, 

hospodárne, ale aj samotný kontrolór musí byť, musí takto 

pracovať.  

A z toho vyplýva aj to, že dnes je taká doba, kedy vo 

všetkých, alebo teda, takmer všetky informácie sa 

spracovávajú vo výpočtovej technike, to znamená, že 

kontrolór musí byť veľkým priateľom a spracovávať veľké 

objemy dát a nie chodiť a nerobiť si teda výberovú vzorku, 

lebo môže na niečo prísť, ale samozrejme, nemusí prísť na 

všetko. 

Takže, čo sa týka mojej kariéry v samospráve, bol som 

päť rokov prednostom v Devínskej Novej Vsi, rok som bol 

prednostom v Ružinove, teraz pokračujem ďalej v Ružinove.  

V rámci mojej koncepcie by som chcel nadviazať na 

moju skúsenosť tak z pozície kontrolóra, ako aj z druhého 

brehu, z pozície (poznámka: nezrozumiteľné slovo) menežéra 

(manažéra), to znamená, že chcel by som, aby kontrola bola 

v prvom rade nejakým spôsobom jasne definovaná. Považujem 

za vhodné, ak mestské zastupiteľstvo príjme zásady 

kontrolných činností. Nie je to povinnosť, ale je tu 

možnosť zo zákona, pretože všeobecné podmienky kontrolnej 

činnosti definované teda v zákone o finančnej kontrole sú 

naozaj všeobecné. Na podmienky konkrétne samosprávy, mnohé 

obce a mestá prijali vlastné zásady. 
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Druhá vec, ktorú by som chcel preniesť z mojej 

bývalej praxe je to, že chcel by som vypracovať takzvanú 

mapu rizík. Aby sme sa venovali, alebo aby sa mestský 

kontrolór venoval naozaj tým podstatným veciam, ktoré 

prinášajú najväčšie riziká, aby sústreďoval a teda plánoval 

svoje kontroly podľa nich.  

No a samozrejme, to posledné a najdôležitejšie je to, 

aby bol nie len teda, hovorím, tým, kto príde neskôr, ale 

tým, kto dopredu, to znamená, že bude komunikovať, (gong) 

bude poradcom menežmentu (manažmentu). 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Ďakujem veľmi pekne, pán Olexík.  

Poďme ďalej. 

Poprosím pani inžinierku Anežku Poradovú nech sa nám 

predstaví. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Anežka   P o r a d o v á , kandidátka na funkciu 

mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Prajem vám príjemné predpoludnie. 

Ctený poslanecký zbor, vážený pán primátor, vážení 

viceprimátori a prítomní,  

predstupujem pred vás nakoľko sa uchádzam o pozíciu 

výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Bratislavy.  

Čo by som za tých krátkych, krátkych troch minút 

povedala.  

Napísala som vám vo svojej predstave ako by som si 

predstavovala výkon funkcie kontrolóra, nakoľko pôsobím ako 

desať rokov už v pozícii kontrolórky mestskej časti tu 

v Bratislave. 

Čo by som vlastne zmenila tu v hlavnom meste. 

Nakoľko sa zúčastňujem r aj som sa zúčastňovala 

v minulých obdobiach zasadnutí, zbadala som jednu veľmi 

podstatnú vec, a to, že kontroluj, že kontrola absolútne 

absentuje v mestských podnikoch. Úplne vnútorný kontrolný 

systém tam nefunguje.  

Čiže, prvé čo by bolo, tak by som bola nápomocná 

s vami,  páni poslanci, aby naozaj viac kontrol sa zameralo 

na tieto mestské podniky a aj v súčinnosti s kontrolným 

systémom, ktorý je v mes, eee, v tých mestských podnikoch.  
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Ja zdieľam ten názor, že keď poslanci schválite 

mestský podnik, aby fungoval, tak si myslím a som 

presvedčená o tom, že zákony Slovenskej republiky vám 

dovoľujú aj právo ich kontrolovať. Nie len dozorná rada, 

ale aj z pozície mestského kontrolóra. 

Čiže, keď sú tam určité finančné prostriedky 

z rozpočtu hlavného mesta, tak máte právo ich aj 

kontrolovať.  

To by bola jedna vec. 

A druhú vec, ktorú by som chcela zase v spolupráci 

s vami, páni poslanci a najmä s pánom primátorom a jeho 

tímom, ktorí sú, riaditeľom a tak ďalej, zmeniť 

financovanie hlavného mesta Bratislavy. 

Nepostačí vlastne len na výkon samosprávnych funkcií, 

že je vytvorená kapitola v rozpočte, v štátnom rozpočte 

a posielajú sa ako na dvetisícdeväťstodvadsaťsedem ďalších 

obcí v Slovenskej republike, ale je potrebné, aby 

Bratislava ako hlavné mesto bola financovaná a mala 

samostatnú kapitolu v štátnom rozpočte na financovanie 

funkcií, ktoré sú spojené v súvislosti s tým, že tu sídlia 

ústredné orgány štátnej správy, prezident, národná rada 

a tak ďalej.  

Bratislavu navštevujú dennodenne občania Slovenskej 

republiky a rôzni návštevníci, ktorí si tu vybavujú svoje 
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agendy z rôznych kútov Slovenskej republiky. A Bratislava 

na tomto trpí, či sú to už cesty, či je to už, viete veľmi 

dobre, koľkokrát sa to tu na mestskom zastupiteľstve 

prejednáva.  

Čiže, toto by som chcela, aby bola vytvorená 

samostatná kapitola v štátnom rozpočte, s ministerstvom 

financií, s vládou. 

Samozrejme, pánu primátorovi držím palce, aby sa to 

podarilo, pretože nemôže hlavné mesto ako Bratislava 

participovať proste, aby, aby bola a trebárs škodná, hej, 

na týchto, na tomto výkone, pretože vy musíte za tie cesty 

zaplatiť. Vy musíte rôzne iné veci.  

Čiže, toto by bolo asi toľko. 

Ešte by som chcela podotknúť jednu vec. Že kontrolu 

doterajšieho pôsobenia nevykonávam represívne, ale smerom 

aj k metodickému usmerneniu zamestnancov, čo považujem za 

veľmi dôležitú vec, pretože je potrebné tých zamestnancov 

aj usmerniť, aby sa predchádzalo už tým vzniknutým 

nedostatkom.  

Samozrejme, keď sa niečo objaví, tak sa objaví. 

Príjmu sa opatrenia.  

(gong) 
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Čiže, asi toľko. 

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. Pani Poradová. 

Poďme ďalej. 

Nech sa páči, magistra inžinierka Viera  Potomková.  

Mgr. Ing. Viera   P o t a n k o v á , kandidátka na funkciu 

mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Ing. Viera   P o t a n k o v á , kandidátka na funkciu 

mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Dobrý deň. 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený 

pán primátor, vážení prítomní, 
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dovoľte mi, aby som sa najprv na začiatok 

predstavila. 

Volám sa Viera Potanková a momentálne som 

zamestnancom Bratislavského samosprávneho kraja. Pracujem 

na kraji už dvanásť rokov. Štyri roky pracujem na oddelení 

verejného obstarávania a osem rokov som pracovala na útvare 

hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja.  

Dovoľte mi odprezentovať moju koncepciu výkonu 

funkcie hlavného kontrolóra, ktorú zhrniem do štyroch 

základných oblastí, respektíve koncepcií.  

Je to, prvá oblasť je dodržiavanie platnej 

legislatívy.  

Druhá oblasť je úzka spolupráca s jednotlivými 

odbornými útvarmi, to znamená, sekciami.  

Tretia je úzka spolupráca s primátorom. 

A štvrtá je metodická činnosť.  

Čo sa týka dodržiavania platnej legislatívy, vieme, 

že hlavný kontrolór musí dodržiavať pravidlá, ul, úlohy 

a rozsah kontrolnej činnosti, ktoré mu vyplývajú 

obligatórne zo zákona o obecnom zriadení. Samozrejme, úzka 

spolupráca so zastupiteľstvom. Viem si predstaviť 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) vykonávanie kontroly mimo 

plánu, takzvané ad hok (ad hoc) kontroly.  
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Potom je to úzka spolupráca s jednotlivými odbornými 

útvarmi. Aj na základe ich požiadaviek by sa zaradili do 

plánu kontrolnej činnosti nimi navrhované konkrétne 

subjekty, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti. Každý 

odborný útvar môže podľa svojich požiadaviek navrhnúť aj 

samotnú tématickú kontrolu. Mám na mysle, napríklad, 

kontrolu finančného príspevku, pokiaľ je potrebné, alebo 

takisto aj kontrolu dodržiavana zákona o verejnom 

obstarávaní a iné.  

Z aplikačnej praxe môžem potvrdiť, že spolupráca 

medzi hlavným kontrolórom a jednotlivými odbornými útvarmi, 

sekciami, sa veľmi osvedčila a porušenia všeobecných 

právnych predpisov sa eliminovali.  

Ďalšia oblasť je spolupráca s primátorom. Prispela 

k tomu, ako vieme, aj novela zákona o obecnom zriadení 

s účinnosťou od 1. apríla 2018, ktorá uložila hlavnému 

kontrolórovi povinnosť vykonať kontrolu, ak o to teda okrem 

zastupiteľstva požiada aj sám primátor, ak vec neznesie 

odklad.  

Tretia oblasť, alebo teda, respektíve, štvrtá oblasť 

je metodická činnosť. Je to poskytovanie metodických 

usmernení, konzultačná činnosť, vzdelávanie zamestnancov, 

najmä s ohľadom na obrovské legislatívne zmeny.  
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Za dôležité považujem aj organizovanie workšopov 

(workshop), pracovné stretnutia, najmä pre organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Máme s tým veľmi dobré 

skúsenosti v rámci útvaru hlavného kontrolóra béeská (BSK), 

kde by sa poukázalo na najčastejšie porušenia právnych 

predpisov, ktorých sa tieto organizácie dopúšťajú s cieľom 

metodicky ich usmerniť.  

Na záver chcem poukázať na skutočnosť, že aj napriek 

tomu, že kontrola musí byť nezávislá a nestranná, je 

neoddeliteľnou súčasťou každej riadiacej činnosti a dovolím 

si konštatovať, že v riadení plní funkciu spätnej väzby.  

To znamená, že sprostredkováva výkonnej moci 

informácie o tom, či sa objekt riadenia (gong) nachádza v 

požadovanom stave. 

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, pani Potanková. 

A teraz poprosím, aby sa nám predstavil pán inžinier 

Pavol Sovič. 
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Ing. Pavol   S o v i č , kandidát na funkciu mestskej 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené mestské zastupiteľstvo, vážený pán primátor,  

ja veľmi pekne ďakujem za možnosť verejne vystúpiť 

a verejne odprezentovať svoju koncepciu hlavného kontrolóra 

hlavného mesta Bratislavy. 

Začnem tým, že skúsenosť, moje skúsenosti čo sa týka 

komunálu sa obmedzujú na občana tohto mesta a na člena 

športovej komisie. Takže, mnohých z vás poznám, 

pravdepodobne, len z plagátov a bilboardov, preto by som 

rád upozornil na to, že budem kontrolu vykonávať nezávisle 

bez konfliktu záujmov a bez previazanosti so skutočnosťami, 

ktoré sú predmetom kontroly.  

Následne, samozrejme, prichádza odbornosť 

a profesionalita, alebo profesionálny prístup k predmetu 

kontroly.  

Moje skúsenosti sú skôr z výrobných podnikov 

a z podnikov, ktoré sú pôsobia v hospodárstve.  

Tu by som rád povedal o tom, čo som vlastne zistil 

počas svojej dlhoročnej praxe v oceňovaní týchto podnikov 

a v kupovaní týchto podnikov.  

Za každým číslom, či už v súvahe, alebo výsledovke, 

za každým, za každým vypočítaným koeficientom sa skrýva 
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príbeh sa skrýva človek. A nestretol som sa s prípadom, že 

by to bol človek, ktorý by chcel škodiť. Väčšinou sa tam 

skrýva človek, ktorý pracoval, ktorý svojou prácou chcel 

k niečomu prispieť.  

Preto úlohou kontrolóra je síce vyhľadávať chyby 

a upozorňovať na ne, tieto chyby objektívne spracovať, 

poukázať na ne, ale nie len na chyby poukázať, aj na 

príčiny týchto chýb, ktoré nastali, navrhovať 

zastupiteľstvu odstránenia alebo mechanizmy odstránenia 

týchto chýb, ale aj mechanizmy na odstránenie príčin týchto 

chýb, aby sa v budúcnosti neopakovali.  

Čo sa týka práce kontrolóra, alebo koncepcie práce 

kontrolóra, tá je striktne daná zákonom. Je to zákon 369 

z roku 90 o obecnom zriadení doplnený zákonom 377 o hlavnom 

meste Slovenskej republiky  Bratislavy. Ďalej je to súbor 

zákonov z roku 2004, ktoré hovoria o hospodárení jednak 

samos, územnej samosprávy, jednak verejnej správy o výbere 

daní a výbere poplatkov a prerozdeľovaní týchto daní 

a poplatkov.  

Mám, myslím, že v koncepcii sa nájdu presne tie, tie 

čísla, ktorých sa to týka.  

Rád by som ale upozornil na nový zákon, ktorý prišiel 

do platnosti 1. 1. 2019 a podľa ktorého by mala, by mali 
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smerovať aj moje prvé kroky a vytvoriť novelizáciu 

pravidiel úlohy kontrolóra v hlavnom meste Bratislavy. 

Tieto zákony sú nové, je to zákon 372 z roku 2018 

Zbierky, ktorý sa týka ekonomickej kontroly a auditu 

a novelizuje, alebo upravuje zákon z roku tris, eee, z roku 

tisícdeväťs, eee, 2015. Je to zákon 357 (gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poprosím pána Igora tr, inži, pána Igora Trenka, aby 

nám, aby sa nám predstavil.  

Nech sa páči, máte slovo. 

Igor   T r e n k , kandidát na funkciu mestskej kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážený pán 

primátor,  

mesto spravuje stovky miliónov euro z daní občanov, 

ktoré sa distribuujú na všetky potrebné služby chodu mesta. 

Od najväčších dotácií, viac ako osemdesiat miliónov euro 

Dopravnému podniku Bratislava až po malé granty umelcom.  
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Všetky tieto finančné toky predstavujú výdavky 

a príjmy a finančné operácie, na ktoré by mal dohliadať 

kontrolór mesta a jeho úrad.  

Aká, ako aktivista som mal možnosť spoznať magistrát 

cez občianske platformy ako Odkaz pre starostu, či 

Cyklokoalícia.  

Cez Odkaz pre staros, eee, cez Odkaz pre starostu som 

poukazoval na nedostatky v správe mesta a podarilo sa mi 

zaradiť medzi TOP prispievateľov počas môjho aktívneho 

obdobia.  

Napriek tomu, že nemám ekonomické vzdelanie, tak sa 

mi v Cyklokoalícii spolu s INEKO analýzou podarilo znížiť 

cenu obchvadu zo štyri celá päť miliardy euro na jedna celá 

sedem miliardy e euro.  

Rád by som nadviazal na bývalého kontrolóra 

a pravidelne vykonával preverenie od poslancov podľa 

prisluchujúcich zákonov. 

Napríklad kontroloho kontrolór môže dozerať, či sú 

správne zaúčtované cestovné náklady, ale skôr by sa mal 

zamerať na to, či sa ľudia, napríklad, nešmýkajú na 

prechodoch, neničia si autá na výmoľoch, pretože sa 

nedodržiavajú normy, alebo či nová cestná infraštruktúra 
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spĺňa zákonom technické predpisy, pretože na náprava môže 

stáť desiatky tisíc euro.  

Ako kontrolór by som sa chcel viacej, viacej zapájať 

občanov do tejto činnosti buď prostredníctvom anonymného 

nahlasovania podnene podnetov, či zamerať sa na sťažnosti 

a petície, aby sa obyvate, aby sa obyvatelia cítili 

vypočutí.  

Zároveň zjednodušiť prístup k informáciám, napríklad 

tak, jak som spravil interaktívny rozpočet počas minulého 

vedenia.  

Následne do dozrieť na to, aby dáta boli publikované 

v zrozumiteľnej forme, aby sami občania mohli proaktívne 

vyhľadávať pochybenia.  

Ďalej by som chcel vytvoriť dátové nástroje na 

analýzu tisícok zmlúv, ktorú je môže byť podpísané 

nevýhodné pre mesto a tiež vyhodnocovanie negatívnych 

trentov, trendov po vzore ňujorského (New York) kontrolóra 

pána Swingera.  

Ten, kto v dnešnej dobe vykonáva kontroling analógovo 

bez výpočtovej pomoci, pomoci, koná neefektívne. Môj cieľ 

je, aby ľudia vedeli, že je magistrát pod dôkladnou 

kontrolou a ich dane sú dobre hospodárené a oplatí sa tu 

a o a oplatí sa ich tu platiť. Pretože päťdesiat kilometrov 
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od Bratislavy je jedno z najlepších miest na svete na 

život.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A prejdime k pánovi JUDr. Mário Vancovi, aby nám, aby 

sa nám predstavil.  

Nech sa páči, máte slovo. 

JUDr. Mário   V a n c , LL.M., kandidát na funkciu mestskej 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veľmi pekne za slovo. 

Dobrý deň. 

Moje meno je Mário Vanc. 

Dneska sme počuli naozaj aj veľké slová, počuli sme 

slová z praxe, počuli sme vízie, ktoré do budúcna chcú 

súčasní kandidáti nejakým spôsobom zaviesť do praxe. Ja 

verím, že máte naštudované naše životopisy, máte naše 

koncepcie, naše vízie. Ja sa nebudem vracať k tomu, čo som 

teda pís posielal ako kandidát, ja by som povedal možno tu 
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najhlavnejšiu vec, čo môžem ponúknuť čo tu nezaznelo 

dneska.  

Reálne ciele, ktoré som nastavil vo svojej koncepcii 

a k nim prislúchajúce nástroje, som tam zahrnul z praxe. Ja 

v súčasnosti ako hlavný kontrolór,  zároveň ako zamestnanec 

ministerstva financií, od budúceho týždňa hlavný kontrolór 

v ďalšej obci, reálne už dnes implementujem nástroje, ktoré 

som nahrn, ktoré som zahrnul do svojej koncepcie. 

Existuje množstvo kontrolných nástrojov, ktoré môžu 

pomôcť ku kontrole, audite, vo všeobecnosti k overovaniu. 

Ja som vybral tie, ktoré vieme urobiť hneď. Vieme hneď 

zaviesť inovatívny prístup k vypracovaniu plánu kontrolnej 

činnosti. Podrobne som ho popisoval v koncepcii. Je to 

materiál, ktorý nie je určený zákonom, ale nie je to niečo, 

čo by zákon zakazoval.  

Prečo to hovorím s istotou? Hovorím to s istotou 

preto, lebo Európska únia v súčasnosti zavádza na Slovensku 

nástroje v súvislosti s fondami, ktoré nevyplývajú priamo 

z usmernení, nariadení, ale majú odporúčací charakter. Ale 

my, ako Slovensko sa veľmi chceme priblížiť nejakému 

západnejšiemu svetu, prípadne chceme robiť veci 

efektívnejšie. Chceme robiť progresívnejšie. Chceme ich 

robiť rýchlejšie. Preto ich dneska implementujeme do 

reálnej praxe.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 158 

Identifikácia a odstránenie gold-plejtinku (gold-

plating), to sú také názvy všela, hovorí to, môže to 

hovoriť hocičo. O čo ide? Odstrániť postupy, ktoré sa 

navzájom bijú a ktoré môžu jednoducho uškodiť tomu, ako 

nakoniec vyzerá tá samospráva.  

Posilnenie integrity magistrátu, mestských podnikov 

a tak ďalej.  Ako to a prečo by sme sa mali týmto 

zapodievať? Z jednoduchého hľadiska. Bratislava je hlavné 

mesto Slovenskej republiky, najviac zahraničných partnerov 

si všíma, že existuje nejaké hlavné mesto. Sme na očiach, 

rozpočet tiež sa hýbe, ako povedal tuná tiež kandidát 

v stovkách miliónov eur.  

Politika broja boja proti podvodom. Toto je oblasť, 

v ktorej sa už dlhé roky orientujem a ktorú riešim na úst 

ústredných orgánoch štátnej správy. Nastavujem rizikové 

analýzy podvodov, nastavujem jednoducho postupy tak, aby 

nedochádzalo ku korupcii a tak ďalej.  S týmto viem bez 

problémov pomôcť. A čo som teda (gong) začal robiť.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som myslel, že vás nezdržím dlho, ale som sa do 

toho nejak obul. 

Tak prajem pekný deň. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak.  

Ďakujeme veľmi pekne. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

otváram diskusiu. 

Pred tým sa chcem poďakovať všetkým kandidátom na 

hlavného kontrolóra a kontrolóru, že sa nám predstavili.  

Pravdepodobne to bude prebiehať spôsobom, že na koho 

bude otázka, príde k mikrofónu a potom asi poprosím, aby aj 

ostatní, keď majú na tú osobu otázky, aby dávali v tom čase 

otázky, aby nemusel každý chodiť hore, dole, aby to bolo 

efektnejšie.  

Ale, je to v podstate jedno. To je iba akože nejaká 

moja, moja praktická rada, ako by to mohlo vyzerať.  

Takže,  

nech sa páči, otváram diskusiu na tému voľba hlavného 

kontrolóra. 

pani Pätoprstá,  

nech sa páči, máte slovo. 

Pani poslankyňa, 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Som pripojená. 

Chcela by som sa spýtať pána Miškanina, či pri svojej 

práci našiel porušenie zákona, ako postupoval? 

A druhá vec, ktorá tu už bola spomenutá iným 

kandidátom, či kandidoval za niektoré strany, a za aké?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, že asi vás poprosím k pultu a teda, nech 

sa páči. 

Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., kandidát na funkciu 

mestskej kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Pardon. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sekundu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Myslím si, že, že nie. Teraz by to asi celé bude aj 

tak cez faktické robené. Myslím, že tu nebudeme nejak. 

Dôležité je, aby sme naozaj podiskutovali teraz. Na to máme 

skoro dve hodiny, takže. 

Nech sa páči,  

máte slovo. 

Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., kandidát na funkciu 

mestskej kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čo sa týka prvej otázky, či sme našli nejaké 

porušenia?  

Samozrejme, dennodenne nachádzame porušenia zákonov, 

hlavne daňových zákonov keďže pôsobím na daňovom úrade.  

Postup je veľmi jednoduchý. Ukončíte daňovú kontrolu, 

ukončíte vyrubovacie konanie, vydáte rozhodnutie a ak sa 

subjekt neodvolá, to rozhodnutie nad nadober nadobúda prá 

právoplatnosť. Ak sa v priebehu daňovej kontroly zistil 

nejaký podvod, ide oznámenie na óčétéká (OČTK).  

To je legislatíva, taký je zaužívaný po postup. Tam 

nie je čo, nie je čo riešiť.  

Pardon. 

Ak sa zistí porušenie zákona, konkrétne ak sa bavíme 

o daňových zákonoch, tak sa vydáva na konci daňovej 
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kontroly protokol, následne vy vy prebieha vyrubovacie 

konanie, výsledkom vyrubovacieho konania je rozhodnutie. 

V zmysle legislatívy sa subjekt môže odvolať, využiť svoje 

náležitosti. Až na konci, ak je právoplatné rozhodnutie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžem vás prerušiť? Ja neviem či sa pani poslankyňa 

pýtala túto otázku.  

Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., kandidát na funkciu 

mestskej kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy: 

No ja len 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Toto je všetkým  zrejmé.  

Ona sa pýtala, myslím, že keď môžem za vás povedať, 

že či ste na niečo prišli?  

Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., kandidát na funkciu 

mestskej kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy: 

Samozrejme, že, že sme prišli a v prípade ak sme na 

niečo prišli, sú, a bolo to v trestnoprávnej rovine, tak sa 
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dávajú podnety na začatie trestného stíhania očétéká 

(OČTK). 

Čiže, áno. Mesačne minimálne jednu. 

Druhá otázka.  

V minulosti som kandidoval na funkciu starostu 

v Petržalke, bolo to keď som pôsobil ako prednosta 

v Petržalke, rok 2006, 2010, bolo to s podporou strán SNS, 

SMER, Slobodné fórum, Strana zelených. Po odchode 

z Petržalky môje pôsobenie v politike sa ukončilo. 

V súčasnosti nie som nijako politicky činný. Keďže to aj 

ani zákon neumožňuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, ďakujem pekne. 

Pán Grendel,  

máte slovo. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja mám otázku na troch kandidátov. 

Na pána Miškanina mám otázku. 
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Z vášho životopisu som sa dočítal, že teda, pôsobili 

ste ako riaditeľ kancelárie pána primátora Ftáčnika 

v rokoch 2010 až 12.  

Chcem sa vás opýtať, čo bolo dôvodom, že ste 

nepokračovali do konca funkčného obdobia pána primátora? 

Prečo ste odišli v roku 2012? 

Na pani Poradovú mám rovnakú otázku vo vzťahu 

k Devínskej Novej Vsi. Prečo ste tam pôsobili dva roky 

a nie dlhšie?  

A na pani Potankovú. 

Vás by som sa chcel spýtať, v akej pozícii ste 

pôsobili na béeská (BSK)  v čase, to bolo približne rok 

2013, keď sa obchádzali súťaže na rekonštrukcie hlavne škôl 

tým, že sa vyhlasovali stavy týchto škôl za havarijné a tým 

pádom sa rekonštruovali bez súťaží. A aký bol váš názor na 

tento postup?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, nech sa páči, prvá otázka.  
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Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., kandidát na funkciu 

mestskej kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm. Áno, je pravda, v roku 2010 až 2012 som pôsobil 

na, na magistráte hlavného mesta vo funkcii riaditeľ 

kancelárie primátora. 

Koncom roku 2012 som na vlastnú žiadosť odišiel. 

Dôvod bol veľmi jednoduchý. Určité názory na niektoré veci 

boli odlišné ako mal vtedajší primátor. A po dohode som 

odišiel. 

To je všetko. 

Neboli tu žiadne konflikty, žiadna nejaká kauza, ak, 

ak, ak na to narážate. 

Jednoducho, som odišiel a išiel som pôsobiť do úplne 

inej sféry.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Možno to urobme,  

okej.  

Či ste nechceli ešte nejakú doplňujúcu k tomu?  

Dobre. Poďme ďalej. 

Nech sa páči. 
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Ing. Anežka   P o r a d o v á , kandidátka na funkciu 

mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne za otázku, pán poslanec. 

Takto. Dva roky som pôsobila v mestskej časti 

Devínska Nová Ves ako kontrolórka, kde som bola zvolená 

miestnym zastupiteľstvom, podotýkam, zákonným spôsobom.  

Zvolená som bola z titulu dvoch rozdielnych rozsudkov 

Slovenskej republiky, najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky, päť chžž a tri sžl, z ktorých bol jeden 

z októbra 2011 a v 2010, pardon, a druhý už presne neviem, 

z marca 2011. Kde vlastne platí skoršie vydaný právny 

predpis.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves prijalo uznesenie, kde si žiadalo 

kontrolóra s vysokoškolským vzdelaním. Vieme veľmi dobre, 

že zákon 369 o obecnom zriadení pojednáva o minimálnej 

stredoškolské vzdelanie.  

Lenže, keďže esi existuje judikatúra Najvyššieho 

súdu, dva rozdielne rozsudky ohľadom vysok ohľadom 

vzdelania kontrolóra, tak mestská časť v spolupráci 

s Okresnou prokuratúrou Bratislava IV. podali, podali návrh 

žaloby na súd. Krajský súd rozhodol, kde zrušil uznesenia 

o voľbe hra hlavného kontrolóra, kde som bola zvolená. 

Podotýkam, zákonným spôsobom v zmysle uznesenia rozsudku 
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najvyššieho súdu a súčasne kde som bola vlastne aj, kde 

bola so mnou uzavretá pracovná zmluva.  

Z tohto dôvodu, ako vám je známe, viacerým, pánom 

poslancom, ktorí tu sedíte aj z minulého volebného obdobia, 

koniec koncov tu sedí aj pán poslanec magister Tešovič, 

ktorý je aj súčasným poslancom v Devínskej Novej Vsi, ktorý 

môže moju, nie že verziu, ale moju pravdu potvrdiť a jedná 

sa o to, že som bola doslovne, ne, nehanbím sa povedať, 

vyhodená bývalým starostom Jamborom z hodiny na hodinu 

z kancelárie kontrolórky orgánu proste mestskej časti. Ako 

kontrolóra.  

Čiže, toto je proste problém, pre ktorý som ukončila. 

A ako poslanec národnej rady, pán magister Grendel, 

veľmi dobre viete, aj pán poslanec Budaj, ja som sa 

obrátila aj na vás, aj na ústavnoprávny výbor, kde som 

žiadala, aby ústavnoprávny vý výbor podal návrh na 

zjednotenie rozsudkov na Ústavný súd Slovenskej republiky. 

Čo môžem povedať. Nakoľko momentálne vykonávam aj 

funkciu prezidentky Asociácie kontrolórov úradov miestnej 

samosprávy v Slovenskej republike, riešime túto 

problematiku, aby ostatní kontrolóri, pretože ich je mnoho, 

ktorí doplatili tak, ako ja.  
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A ja sa nehanbím za to, že proste existuje rozsudok 

krajského súdu. Áno. Ale je to rozsudok, ktorý pojednáva 

o vzdelaní funkcie výkonu, proste teda o vzdelaní h, 

vzdelania, vlastne, posúdenie vzdelania funkcie hlavného 

kontrolóra.  

Čiže, jeden rozsudok je najvyššie vzdelanie, že môže 

byť aj vysokoškolské, druhé zase, že minimálne. Ale platí 

prvý rozsudok, ktorý bol v októbri 2010, kde sa hovorí 

o vysokoškolskom vzdelaní. 

Neviem, či postačí takáto otázka.  

Mám tu momentálne so sebou v kabelke aj rozsudok. 

Pokiaľ chcete, môžte sa pozrieť, že skutočne, je to pravda. 

Ďakujem veľmi pekne, keď, keď postačí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Pán Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Áno. Chcel by som predsa len doplniť.  
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Toto je tá formálna časť, ale či toto bol naozaj 

reálny dôvod prečo ste boli z toho úradu odídení?  

Ing. Anežka   P o r a d o v á , kandidátka na funkciu 

mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Tak, pardon. Ešte doplňujem. Ospravedlňujem sa.  

Dôvod bol aj ten, že som prišla na určité nedostatky. 

Ťažko mi je to tu hovoriť, pretože vieme čo sa stalo 

s bývalým pánom starostom. Ťažko mi je hovoriť, pretože som 

prišla aj na určité nedostatky, na ktoré poukázal aj bývalý 

kontrolór, ktorému tiež veľmi dobre viete, že sa tam 

strieľalo do okien a tak ďalej, psychicky to nezvládol.  

Ja som to zobrala a keďže som zistila tieto 

nedostatky,  bola som ich ohlásiť na Národnú kriminálnu 

agentúru, kde mám do dnešného dňa tri ochrany oznamovateľa 

v zmysle spol, eee, zákona o protispoločenskej činnosti 

v zmysle zákona 307. 

Tie ochrany neboli inšpektorátom dodnes zrušené.  

A koniec koncov, pán kandidát Olexík to veľmi dobre 

vie, pretože pôsobil ako prednosta. Tam, kde proste určité 

veci sa úmyselne vykonštruovali. 

Čiže, vlastne, kvôli, aj kvôli tomuto, že som 

poukázala, ja vidím aj tento dôvod, že proste, som 
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poukázala na nedostatky, ale keďže kontrolór vykonáva 

funkciu nezávisle, nestranne od orgánu obce starostu 

a vlastne vykonáva kontrolu v zmysle uznesenia miestneho 

zastupiteľstva, alebo teda v tomto prípade mestského 

zastupiteľstva, tak je povinný zo zákona keď zistí nejaké 

podozrenie, ohlásiť to orgánom činným v trestnom konaní. 

A to som urobila.  

Čiže, ja som si svoju zákonnú povinnosť splnila. 

Neviem, či postačí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Asi áno.  

Ďakujeme 

Ing. Anežka   P o r a d o v á , kandidátka na funkciu 

mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

pekne. 

Nech sa páči,  

máte slovo.  
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To je odpoveď na tretiu otázku pána Grendela.  

Mgr. Ing. Viera   P o t a n k o v á , kandidátka na funkciu 

mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže, otázka bola, že kde som pôsobila v roku 2013 

v období kauza havárie na béeská (BSK)? 

V roku 2013 som bola  na útvare hlavného kontrolóra, 

pôsobila som tam od roku 2007 do roku 2016 a od roku 2016 

do roku dvetisíc, alebo do súčasnosti som na oddelení 

verejného obstarávania.  

Vtedy som robila na útvare hlavného kontrolóra rádovú 

kontrolórku. Čo sa týka presne tej kauzy, som nebola 

zaradená do tej kontrolnej skupiny, takže, k tomuto sa 

bližšie neviem vyjadriť. Ale pôsobila som v tom období na 

útvare hlavného kontrolóra, čiže nie na oddelení verejného 

obstarávania.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Keď sú odpovede dostačujúce, poďme ďalej. 

Pán Dolinay, pán poslanec Dolinay, 
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nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa chc, mal otázky na troch kandidátov.  

Na pána Miškanina. 

Vy teraz pracujete na Finančnej správe ako riaditeľ 

Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty. Čo to konkrétne 

znamená, vybrané daňové subjekty?  

A potom na pani Poradovú by som mal otázku.  

Vy ste podali osem trestných oznámení v súvislosti 

s kontrolórkou, keď ste boli kontrolórkou na v Devínskej 

Novej Vsi. Ako tieto trestné oznámenia dopadli?  

A tiež by som sa chcel spýtať. 

Vy ste sa aj v minulosti hlásili, mám ten pocit, na 

pozíciu hlavnej kontrolórky tu na hlavné mesto? A potom ste 

si dopisovali nejaký čas o ohľadom akoby nezákonného 

otvárania obálok.  

Že či by ste to tu túto vec mohli vysvetliť ohľadom 

tých otvárania obálok z predchádzajúceho, 

z predchádzajúceho vášho pôsobenia, alebo teda kandidatúry.  

A tretiu otázku som mal na pána kandidáta Mrvu. 
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Vy nie ste, áno, nepopísaný list. Vy ste teda už 

pôsobili v komunále nejaký ten čas, takže vás celkom 

poznáme.  

Ohľadom ale vášho teda komunálneho pôsobenia by som 

sa chcel spýtať na kauzu Lidlu vo Vajnoroch, keď ste teda 

podpísali staveb, eee, viacmenej sú súhlas s investičnou 

činnosťou, alebo to stavebné konanie dva dni pred 

referendom. Že či toto by ste mohli vysvetliť. A či to, si 

my myslíte, že či to bolo všetko v poriadku?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. Ďakujem pekne. 

Nech sa páči,  

máte slovo. 

Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., kandidát na funkciu 

mestskej kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čo sa týka vaša otázka.  

No v súčasnosti pôsobím na na Daňovom úrade pre 

vybrané daňové subjekty. Riaditeľom som od 1. 1. 2017. 

predtým som tam pôsobil na odbore kontroly.  
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Čo sa týka vašej otázky, čo je to ako keby vybrané 

daňové subjekty?  

To sú firmy, ktoré v zmysle zákona, alebo zákon ich 

definuje, sú to banky, poisťovne a firmy s ročným obratom 

nad štyridsať miliónov. Tieto sú vybrané daňové subjekty. 

A tieto spravuje Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty.  

To znamená, najväčší zamestnávatelia, najväčšie 

firmy. Celkové plnenie štátneho rozpočtu, čo sa týka 

z daňových, daňových príjmov, plníme to celé okolo 

štyridsaťdva percent.  

Čiže, to sú veľké firmy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem. 

Poďme, poďme ďalej.  

Nech sa páči, pani Poradová. 

Ing. Anežka   P o r a d o v á , kandidátka na funkciu 

mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže, pán poslanec, dovolím si odpovedať na prvú 

otázku, tá bola tie trestné oznámenia podané.  
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Áno, podala som. To bolo viacej ako osem trestných 

oznámení. Tam ich bolo viacej, pretože porušenia zákonov 

boli viacej a čím ďalej sa to stupňovalo.  

Bohužiaľ, musím konštatovať aj tú skutočnosť, pretože 

ja som úprimná, hovorím otvorene, že orgány činné 

v trestnom konaní postupovali síce v súlade so zákonom, ale 

v dnešnej dobe platí jedna veta, ktorá je pravdivá. Kto má 

moc a má peniaze, má všetko.  

Myslím si, že je zodpovedané na túto otázku.  

Viete, kam smerujem. 

Po ďalšie.  

V týchto podaných trestných oznámení bolo prijaté aj 

prokurátorské opatrenie, boli upozornenia prokurátora 

a boli aj protesty od prokurátora. Myslím, že v dvoch alebo 

v troch veciach sa ešte pokračuje aj v súčasnosti, preto 

nebudem o tomto ďalej hovoriť.  

Ale s poslancami určitými poslancami v Devínskej 

Novej Vsi som v kontakte a proste som ochotná aj rozsudky, 

aj trestné oznámenia a koniec koncov opätovne zdôrazňujem, 

kluby v národnej rade dostali tieto podozrenia a proste aby 

riešili problematiku z hľadiska transparentnosti aj by som 

povedala orgánu obce starostu, aby sa neporušoval zákon.  

To je odpoveď.  
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Neviem, postačuje?  

Druhá odpoveď, že tuná na hlavnom meste. 

Áno, zúčastnila som sa, lenže som sa nedostala do, 

proste do výberu z hľadiska toho, že som nesplnila vraj 

podmienky, že som nedoručila originál overený výpis 

registra, teda originál diplom a originál overenú fotokópiu 

alebo diplomu a že som nedala výpis z registra trestov, 

dala som len fotokópiu, nedala som originál.  

Kdežto, ja som si tvrdila svoju pravdu, pretože zákon 

o obecnom zriadení nehovorí o origináli, nehovorí o kópii, 

ale hovorí o predložení dokladu o vzdelaní a predložení 

dokladu o vý bezúhonnosti výpisu registra trestov.  

Neviem, či postačuje.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči,  

pán Mrva. 
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Ing. Ján   M r v a , kandidát na funkciu mestskej kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Dolinay,  

vy ste samosprávny politik, musíte to poznať tiež.  

Dátum vyhotovenia listiny a dátum podpisu listiny nie 

je totožný. Robí to aj pán primátor aj iní starostovia, že 

im úradníci pripravia listiny, ktoré idú a má tak aj týždeň 

staré napísané dátumy, ale podpisy môže dávať o týždeň 

neskôr, o dva týždne, o tri týždne neskôr.  

Čiže, tá listina bola vyhotovená nejak v stredu, 

v štvrtok, ležala u mňa na stole a ja som demokrat. A bral 

som, čakal som na výsledky referenda a po reforende bola 

v pondelok ráno z odo mňa zo sekretariátu expedovaná 

podpísané stavebné povolenie.  

Referendum dopadlo hlboko neúspešne vo Vajnoroch.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 178 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja mám otázku na pána Kuľku. 

Spomínal ste hodnotu za peniaze. Čo ma teda dosť 

oslovilo. Ja by som sa vás chcela ale spýtať na inú vec, 

a to je, akým spôsobom môže kontrolór kontrolovať akciové 

spoločnosti hlavného mesta? To znamená konkrétne, 

napríklad, Bratislavskú vodárenskú spoločnosť? A či môže 

poskytnúť pomoc eee dozornej rade?  Kontrolór. 

To je otázka (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Ing. Marek   K u ľ k a , kandidát na funkciu mestskej 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za otázky.  

Prvá otázka bola k hodnote za peniaze.  

Eee, poviem to, možno, teraz ilustratívne, ale 

v podstate to znamená to, že častokrát sa investuje do 

majetku mesta, napríklad, revitalizácie verejného 

priestranstva, následne sa zabe za zanedbáva bežná údržba, 

čo vedie ako keby k znehodnoteniu toho majetku a následne 
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je potrebná revitalizácia a obnova toho priestranstva, čo 

v časovom súslede vytvára ako keby dodatočné náklady, ako 

keby tá priebežná obnova existovala.  

Príkladov v praxi sa dá nájsť mnoho. Proste, sú to či 

stožiare ves verejného osvetlenia a tak ďalej, a tak ďalej.  

To znamená, mali by sa implementovať nejaké 

investičné a údržbové štandardy, ktoré by údržbe, udržali 

ako keby tú čistú hodnotu majetku mesta a aby sa tieto 

implementovali aj priebežne do rozpočtového plánu. 

Druhá otázka smerovala k,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prepáčte?  

Áno.  

Eee, samozrejme, eee, mestské podniky, alebo teda 

podniky s majetkovou účasťou mesta, akciové, v prvom rade 

riadi maj, menežment (manažment) a kontroluje dozorná rada.  

Tá dozorná rada je proste tiež platená zo zdrojov 

podniku na to, aby vykonávala svoje zákonom určené funkcie. 

Okrem toho audítorská spoločnosť audituje akciovú 

spoločnosť, kde vlastne potvrdzuje isté eee zistenia 

numerického charakteru.  
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Z pozície mestského kontrolóra na to, že eee rozsah 

eee tej kontrolnej činnosti je príliš široký, určite sa 

nedá vykonávať plošná kontrola všetkých podnikov 

s majetkovou účasťou mesta, alebo teda akciových 

spoločností. 

Moja vízia je skôr taká, že by sa jednalo skôr 

o prierezovú účelovú kontrolu zameranú na konkrétnu 

špecifickú vec. Napríklad, z vlastných zistení, z podnetov 

občanov alebo z podnetov poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Samozrejme, ako, musím povedať, že ja som skôr 

kooperatívny typ človeka. To znamená, nehľadám problémy 

tam, kde už vznikli, ale skôr sa snažím ich, im 

predchádzať. To znamená, aktívna spolupráca s dozornou 

radou. Priebežné sledovanie diania v podniku. Čo sa týka, 

napríklad, uzatvárania zmluvných vzťahov, objednávok prác, 

fakturácia a tak ďalej, beriem ako absolútnu samozrejmosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že ak. 
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Áno.  

Nech sa páči,  

pani Pätoprstá. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. Takže ... 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja vás chcem ešte poprosiť, pán Vanč, to je, to je 

ten mladý muž v tom bielom,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vy ste? Vanč?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Trenk. Pán Igor Trenk. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pardon, Trenk.  

Prepáčte. Nemám vás nalistovanú.  
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Ja mám na vás otázku.  

Mňa ste zaujal takou, povedala by som, morálnou 

integritou a záujmom, veľkým záujmom teda o veci verejné.  

Ale z vašeho kurikulum vite nevidím nejakú skúsenosť 

a prax a znalosť tej legislatíve.  

Či by ste nám mohli povedať teda nejaké vaše 

praktické skúsenosti, kde ste aplikovali nejaké vzdelanie 

z hľadiska toho, čo sa vyžaduje od kontrolóra?  

Čiže, nejakú prax a znalosti z hľadiska legislatívy, 

čo musí vedieť kontrolór?  

Igor   T r e n k , kandidát na funkciu mestskej kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm. 

Nemám vzdelanie v v legislatíve, ani teda ek 

v ekonomickom smere, ale myslím, že zákony by mali byť 

zrozumiteľne napísané. A pokiaľ nie sú, tak kontrolór, 

kontrolór má svoj tím, ktorý mu môže vyjasniť nejaké 

otázky, ktoré by mal. 

Takže skôr by som sa spoliehal aj s na svoj od 

odborný tím, ktorý by to riešil.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že ak nie sú ďalšie otázky na našich 

kandidátov, tak by som dal slovo návrhovej komisii, aby 

vysvetlila akým spôsobom budeme pokračovať pri hlasovaní.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Mali 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pardon, pardon, pardon, pardon, eee. 

A vlastne, vy ste sa už nemohli hlásiť? To bolo to? 

Predseda návrhovej komisie 

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

Mňa už len zapli teraz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, že už to nešlo ani faktickou.  
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Dobre.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Nie, nie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak pani Čahojová. Samozrejme. 

Ja som nevedel. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Ja som myslela, že to boli otázky pre kandidátov 

a teraz, že možno sa ešte roprúdi nejaká diskusia. Tak 

trochu som dúfala, ale pravdepodobne sa diskusia nechystá.  

Takže, ospravedlňujem sa za svoj príspevok, nie je mi 

to príjemné ani ľahké, ale považujem za dôležité ho 

vysloviť.  

Ak by som náhodou prekročila čas, tak poprosím 

o predĺženie času.  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 185 

Vyjadrím sa len k jednej veci, a to, že verejne 

vyhlasujem, že nebudem voliť pána Miškanina.  

Pán Miškanin,  

prosím, neberte to osobne. Nie je to vôbec osobné. 

Netýka sa to vašej odbornosti, vašej kompetentnosti. Ja vás 

osobne nepoznám, ale tak ako iných kandidátov, som si 

prečítala materiál a u iných kandidátov som si prečítala 

materiály, ktoré sme mali k dipozícii a pokúsila som sa 

vyhľadať si ešte dostupné a známe informácie, ktoré vieme, 

kanály ako sa dnes hľadajú ľahko, po po pomerne ľahko. 

Tak som sa o vá dočítala o pánovi kandidátovi 

Miškaninovi naozaj to, čo mi neumožňuje v žiadnom prípade 

voliť ani keby bol najkvalifikovanejším a najodbornejším 

spomedzi kandidátov, ktorí sú k dispozícii.  

Eee, myslím si, že Bratislava dlho odolávala a hrdila 

sa baštou pravicového, pravicového mesta a prežili sme 

obdobie kedy bolo, bol primátorom hlavného mesta pán 

primátor Ftáčnik a nebolo to dobré obdobie.  

Rovnako neboli dobré ani iné obdobia, ale ja by som 

bola veľmi rada, aby sa žiadnym spôsobom politickí 

nominanti strany SMER a nedostávali do významných pozí, 

viac do významných pozícií na Slovensku ani v Bratislave, 

pretože je to politická strana, ktorá našu krajinu ruinuje 

celé roky.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 186 

Ja viem, že pán Miškanin kandidoval ako nezávislý 

kandidát s podprou SMERu, s podoru strany házédé (HZD) a ja 

neviem ešte akých, Strany zelených Slovenska a že sa hrdí 

svojou nezávislosťou. Ja ju nepopieram. Ale nezávislých 

kandidátov tu máme celú kopu.  

Napokon, v Karlovej Vsi to bola nezávislá starostka 

pani Hanulíková. Mali sme nedávno nená nezávislého 

kandidáta na prezidenta. Mali sme tu nezávislých, ja 

neviem, možno aj pána Ftáčnika. Teraz je nezávislý už aj 

pán Borguľa a tak ďalej, a tak ďalej. To by bol dlhý 

zoznam.  

Ale myslím si, že nezávislosť s podporou strany SMER 

a tak ďalej, tých ostatných príveskov, neexistuje. To je 

iluzórna nezávislosť.  

Skutočne nezávislého kandidáta by tieto strany nikdy 

nenominovali.  

Takže, ja z tohoto dôvodu nemôžem a nebudem voliť 

pána Miškanina.  

Ja ani nikomu nebudem radiť koho má voliť. Ale bola 

by som naozaj veľmi rada, aby Bratislava nepripustila, 

alebo my, ktorí reprezentujeme Bratislavčanov a ich 

zastupujeme, aby sme nepripustili, ani len neotvorili dvere 
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na magistrát pre návrat politických nominantov tejto 

strany. 

Myslím si, že Úrad riaditeľa pre vybrané daňové 

subjekty tiež nie je bezvýznamným úradom. Napokon aj všetky 

tie daňové kauzy, ktoré sa teraz riešia a ktoré otriasajú 

našim eee, našim právnym poriadkom v základoch a nedôve, 

vyvolali obrovskú nedôveru a nespokojnosť a agresivitu vo 

verejnosti, tak je to dôsledok toho, že daňové úrady ja 

dúfam teda, že to nebolo ten váš odbor, ktorý vy teraz 

riadite, pán Miškanin, prehliadali obrovské daňové podvody 

typu Baštrnák, Kočner a tak ďalej. Tiež by sa dalo menovať. 

A nechce sa mi veriť, že by takáto dôležitá pozícia 

nebola politická nominácia, že by bola vybratá 

transparentným výberovým konaním.  

Čiže, ja z tohoto dôvodu pána Miškanina voliť 

nebudem, nemôžem a dúfam, že ani nebude zvolený za 

kontrolóra hlavného mesta Bratislavy. 

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za príspevok.  

Neviem, či chcete nejak zareagovať.  
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Pán Miškanin,  

chcete nejak zareagovať, alebo?  

Nechcete reagovať. 

To znamená, že dávam slovo pánovi Grendelovi 

s faktickou. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len veľmi stručne s faktickou. 

Pri takejto voľbe považujem odbornosť a skúsenosti za 

absolútne samozrejmé predpoklady, ktoré, ktoré od 

kandidátov očakávam. Ale, ale pri voľbe kontrolóra ja 

osobne mám aj, aj tretiu podmienku a to je tá, že si 

myslím, že budúci kontrolór by mal byť istým protipólom 

vedeniu mesta.  

A u mňa toto je dôvod, prečo nebudem v prvom kole 

voliť pána Miškanina. Vnímam ho ako, ako favorita na 

zákrade, na základe diskusií, ktoré, ktoré som počúval aj 

pred dnešným zastupiteľstvom.  

Poznám ho z finančnej komisie a ako člena tejto 

komisie ho považujem za veľmi kompetentného človeka. Jeho 

vystúpenia na komisii sú vždy naozaj, naozaj k veci, ale, 
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ale keďže ho nepovažujem za, za protipól súčasnému vedeniu, 

tak zaňho v prvom kole nebudem hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Tešovič,  

máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som sa nechcel možnože ani vyjadrovať a už vôbec 

nie nejak, nejak osobne, ale, ale nedá mi krátko 

nezareagovať. 

Ja som sa s pánom Miškaninom teda už hodne dlhý čas 

nejako nestretol, ale niekedy päť rokov dozadu sa nám 

preťali cesty na finančnom riaditeľstve.  

Tí, ktorí ma poznáte viete, že ja naozaj, mne smeráci 

naložili, čo sa dalo. Ja sa dodnes s finančným 

riaditeľstvom súdim.  

Ja som kandidoval vo voľbách do národnej rady v roku  

2016 za, na kandidátke strany OĽANO, čiže mňa upodozrievať 
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s nejakého prosmeráckeho postoju nemôže naozaj, ale naozaj 

nikto.  

A ja som stretol pána Miškanina ako jedného čestného 

človeka, ktorý dokonca v situácii keď mal nejakým spôsobom 

zareagovať, do niečoho, do čoho, do čoho ho niekto tlačil, 

ponúkol svoju funkciu a od a aj odišiel z pozície, ktorú 

vtedy zastával. 

To isté sa domnievam, že sa stalo v konečnom dôsledku 

aj na tom magistráte. 

Takže myslím si, že to nie je vôbec fér, takéto 

škatulkovanie človeka bez toho, aby ste ho poznali. Ja 

tento morálny kompas poznám, lebo som ho zažil na osobnej 

skúsenosti.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Áno. K tomuto by som chcel doplniť, že podobnú 

informáciu som mal o pánovi Miškaninovi aj ja. Preto som sa 
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ho pýtal na jeho odchod v roku 2012 po dvoch rokoch 

pôsobenia tu na magistráte, ale neviem či zámerne, proste, 

ste sa tomu radšej vyhli a, a tak všeobecne ste odpovedali, 

že ste sa nezhodli s pánom, s pánom primátorom v niektorých 

veciach. A musím povedať, že z toho, čo som počul, si 

vážim, že ste sa vtedy tak rozhodli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Áno, samozrejme, pani staros. 

Vám to nefunguje to prihlasovanie?  

Môžte to opraviť potom to alebo čo?  

Á, už funguje. Dobre.  

Nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Keďže mám, mala som príspevok, tak asi mám podľa 

rokovacieho príspevku právo na odpoveď. 

Nechcem komentovať, ani, ani kritizovať názory 

svojich kolegov.  
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Ja žijem v určitej bubline, ako my všetci a ľudia mne 

blízky v užšom alebo v širšom okolí by sa nominant, ktorým 

ja dôverujem, by sa nominantmi politickej strany nestali.  

Preto je moja, moje rozhodnutie také, aké je. Lebo my 

si aj môžme vybrať. Čím, koho nominantom budeme. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Mrva,  

nech sa páči. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ja chcem zareagovať na pána Grendela. 

Ja si veľmi vážim jeho názory a považujem ho za 

naozaj morálnu autoritu v tomto zastupiteľstve, ale po 

profesionálnej stránke sa s ním nemôžem zhodnúť v tom, že 

hravný, hlavný kontrolór by mal byť nejakým protipólom voči 

vedeniu mesta.  

Zhodou okolností pracujem na oddelení, ktoré sa volá 

ejsíárt (ACRT), to znamená audit risk kontrol, kde po mojej 

ľavej ruke pracuje aj interná kontrola, po mojej pravej 
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ruke sedí vedúci oddelenia interného auditu a naozaj je 

veľmi dôležité, aby všetky tieto tri zložky veľmi aktívne 

spolupracovali s vedením akejkoľvek spoločnosti. A myslím 

si, že to platí aj pre vedenie mesta.  

A na vlastnej koži som zažíval, keď táto spolupráca 

nefungovala a na vlastnej koži zažívam, keď tá spolupráca 

funguje. A myslím si, že naozaj pre prospech nie len firmy, 

ale aj tým, v tomto pohľade mesta, keď kontrola naozaj ide 

v spolupráci s mestom a snaží sa spolu s mestom aj 

ostatnými oddeleniami posunúť to mesto vpred.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán Grendel?  

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Skôr som myslel to prostredie, odkiaľ by, odkiaľ by 

ten kandidát mal, mal vychádzať a na druhej strane si 

myslím, že tým protipólom musí byť proste dôkazom toho je 

pôsobenie pána Šinályho, ktorý. 
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Áno, samozrejme. Keď na niečo príde, tak, tak ide za 

primátorom v prvom rade, však to je jeho povinnosť a rieši 

s vedením mesta na čo prišiel. A potom, samozrejme, 

predkladá svoje správy aj, aj zastupiteľstvu.  

Takže áno, vys, v nejakej podobe tá spolupráca 

s vedením, samozrejme, musí byť. Ne nemala by to byť nejaká 

vojna. Ale, ale som presvedčený o tom, že by mal proste 

pochádzať z prostredia, ktoré je protipólom a a mať, mať 

ten kritický pohľad.  

Keby sme nemali pána Šinályho uplynulé funkčné 

obdobie, ale, ale niekoho, ktorý by bol bývalému vedeniu 

proste blízky, tak, tak si myslím, že, že ten obraz 

fungovania mesta (gong) by nebol re 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Nechcem hovoriť o osobách, ale kontrolór mesta je 

volený, ako vidíte, celkom nezávisle. Je de fakto, pokiaľ 

nespácha trestnú činnosť, neodvolateľný a jeho volebná 

perióda presahuje volebnú periódu poslancov.  
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Toto všetko nám jasne hovorí, že kontrolór je 

protiváhou exekutívy, tak ako inou protiváhou sú poslanci. 

To je naše demokratické rozdelenie moci, to je systém bŕzd 

a protiváh, na ktorých demokracia stojí. 

Kontrolór nie je súčasťou tímu. Je súčasťou verejného 

záujmu, a preto vás prosím, aby popri všetkých názoroch 

a straníckych afinitách, aby ste pamätali pri voľbe 

kontrolóra predovšetkým na to, že to naozaj nie je súčasťou 

exekutívy, nie je súčasťou poslaneckého zboru, je to tretí 

prvok, je to naše enkáú (NKÚ) (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Okej. Má niekto ešte? Nefunguje niečo? Všetko 

funguje.  

Takže, každý kto sa chcel, sa prihlásil. 

V tom prípade ja odovzdávam slovo návrhovej komisii, 

aby nám povedala o tom, akým spôsobom prebehne voľba.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďa ďakujem za slovo. 

Ja poviem tú časť, ktorá patrí návrhovej komisii 

a potom zvyšnú časť vysvetlí už volebná komisia, lebo 

budeme voliť aj volebnú komisiu, keďže ide o voľbu.  

 

Bol, eee 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte sa ospravedlňujem, tu a na tú prestávku, ktorú 

chceli kluby dáme  

Predseda návrhovej komisie 

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

To, to návrh, ako návrhová komisia navrhneme tú 

prestávku vlastne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pred hlasovaním.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

potom ako sa, potom ako sa navolí volebná komisia, 

lebo potom by som odporúčal prestávku, nech sa, nech si 

volebná komisia s organizačným zosúladí už tie technikálie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Predseda návrhovej komisie 

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

A tie vám potom prezentuje.  

Ale dovoľte pred tým, lebo bolo, bolo tu vlastne, my 

sme zo strany pána poslanca Hrčku nejakým spôsobom 

spochybnené to, čo bolo pripravené, ten spôsob, ktorý bol 

pripravený vedením mesta a organizačným útvarom. 

Čiže, vzhľadom na túto skutočnosť, aj na to, že 

v rokováku nemáme presne popísanú verejnú voľbu, nemáme to 

ani v tom uznesení, ktoré sa týka voľby kontrolóra, tak to 

návrhová komisia aj spolu s útvarom organizačným a právnym 

vyhodnotili ako spornú vec v zmysle rokovacieho poriadku. 

A v prípade spornej veci, eee, platí to, že návrhová 

komisia zastupiteľstvu navrhuje riešenie.  
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Čiže, my sme tu ako návrhová komisia traja, 

momentálne len dvaja. A keď sme sa o tom ako návrhová 

komisia rozprávali, tak náš návrh je taký, že pokiaľ sa 

v zmysle rokovacieho poriadku, myslím že je to článok 7 

odsek 9 nájde aspoň osem poslancov, ktorý budú požadovať 

menovitú voľbu, tak sa pôjde na menovitú voľbu. A čo tá 

menovitá voľba z hľadiska technického prevedenia znamená, 

to už potom vysvetlí volebná komisia spolu s organizačným 

útvarom.  

Ale náš návrh návrhovej komisie je, že, pán primátor, 

ak by ste mohli vyzvať poslancov, či sa tu nájde osem 

poslancov, ktorí chcú menovitú voľbu, a ak sa tu nájde, tak 

prosím, predložte návrhovej komisii písomný návrh 

k menovitej voľbe a dali by sme zastupiteľstvo o tom 

hlasovať. A keď prejde menovitá voľba, tak potom odporúča 

návrhová komisia, aby sa na, alebo navolila volebná komisia 

a tá volebná komisia po prestávke už vysvetlí tie 

technikálie.  

To je náš návrh za návrhovú komisiu.  

A, pán primátor, teda, ak ste  s tým stotožnený, 

stotožňujete, tak. Alebo to je ná náš návrh, tak prosím, 

dajte, vyzvite poslancov, či sa tu nájde osem poslancov, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takto. 

Predseda návrhovej komisie 

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

menovité hlasovanie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mohli by ste, mohli by ste vysvetliť v krátkosti ako 

funguje táto voľba? Tá menovitá voľba? Lebo neviem, či to 

je všetkým jasné. Mne teda nie je to jasné. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Eee. Pokiaľ ide o vysvetlenie tých technikálií 

k menovitej voľbe, ja by som hovoril teraz len svoj názor. 

Ja myslím, že to má povedať volebná komisia spolu 

s organizačným, s, áno, s organizačným útvarom.  

Lebo, to nie je úlohou návrhovej komisie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 
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Pán posl, pán starosta Hrčka,  

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Eeem, Milan,  

ja si ťa vážim, len mňa by, ja by som chcel poprosiť 

teda na základe čoho ste prispeli, teda prišli k tomu, že 

to neni v rokováku jasne povedané.  

Ja zopakujem článok 7 odsek 8. 

Hlasuje sa verejne prostredníctvom hlasovacieho 

zariadenia, zdvihnutím ruky, alebo tajne hlasovacími 

lístkami.  

To je všetko, čo tu je. 

A teraz, možno, ešte k tomu menovitému hlasovaniu by 

som tiež chcel povedať, že podľa mňa, pri každom verejnom 

hlasovaní zdvihnutím ruky je potom tá možnosť, aby bol 

menovitý zoznam poslancov hlasujúcich za návrh a proti 

návrhu.  

Čiže, podľa mňa, to je možné len pri, pri zdvihnutí 

ruky. 

A teda, ak som správne pochopil, že, že menovité by 

znamenalo to, že každý by sa postavil a povedal by meno 
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jedného z dvanástich uchádzačov, za ktorého hlasuje, tak, 

podľa mňa, to v zmysle platného rokovacieho poriadku 

prichádza len pri možnosti hlasovaní zv so zdvihnutím ruky. 

Čo mi teda príde ako alternatíva pri nefunkčnom hlasovacom 

zariadení. A pokiaľ je funkčné hlasovacie zariadenie, tak 

je (gong) to splnené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ja chcem odporučiť, aj tak je jedenásť hodín, aby sa 

vedenie mesta ako organizátor tejto voľby naozaj poradilo. 

V rokovacom poriadku je to úplne striktné. Tam, tam 

sa naozaj nemáme o čo oprieť, aby sme špekulovali o nejakej 

polovičnej voľbe. Keďže je tu veľa záujemcov, aj veľký 

záujem verejný, nebolo by dobré, keby z nich niekoľkí 

napadli tú voľbu.  

Čiže, musí byť úplne jednoznačná. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 202 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ja sa chcem. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja súhlasím. Chcem iba vysvetliť našim kandidátom, že 

vlastne, táto voľba normálne mala byť tajná, my sme ju, my 

s hlasovaním na minulom zastupiteľstve urobili verejnou. 

Teraz sa iba usilujeme, aby, aby to bolo stopercentné.  

Prečo to nemôžeme urobiť normálnym klasickým 

hlasovaním? To je predsa verejné, ako sa hlasuje za každý 

návrh.  

To čo hovorí starosta Hrčka? Čo nás, čo nám tomu 

bráni?  

Ja ako verím nášmu organizačnému oddeleniu, že má na 

to nejaké dôvody, ale vieme to rýchlo vyjasniť, nech tu 

nezdržujeme?  

Nech sa páči, pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ešte chcem k tomu dodať, že ten rokovací poriadok, on 

hovorí o tom, že hlasuje sa verejne prostredníctvom, to je 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 203 

ten článok 7 odsek 8. Hlasuje sa verejne prostredníctvom 

hlasovacieho zariadenia, zdvihnutím ruky, alebo tajne.  

Čiže, verejne je to aj prostredníctvom hlasovacieho 

zariadenia, aj zdvihnutím ruky. To je rovnocenná voľba.  

Čiže, niekto musí povedať, ako.  

Ale to nikto nehovorí. To nikto nehovorí.  

Čiže. 

A to, ako vyzerá to zdvihnutie ruky, to si správne 

povedal, že podľa tvojho názoru by to malo byť takto. Ale 

to tiež nikto nehovorí.  

Čiže, ja si preto myslím, že to nie je úlohou 

návrhovej komisie, aby teraz hovorila, že či zdvihnutím 

ruky znamená to, čo tu doteraz bolo a čo vám vysvetlí 

organizačné oddelenie, že jednoducho, verejne každý z vás 

povie koho volí, a to bude to zdvihnutie ruky, alebo či sa 

zdržiava pri všetkých, alebo či zdvihnutím ruky je to, ako 

ty navrhuješ.  

Čiže to, to je niečo, čo nie je nikde upravené. Na 

tom sa musí zhodnúť zastupiteľstvo. A to je úlohou volebnej 

komisie, lebo inak je tá volebná komisia zbytočná, keď ja 

za ňu budem všetko hovoriť.  
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Čiže, ak sa tu, ak sa tu menovite nájde osem 

poslancov, to by mal byť prvý krok, (gong) (poznámka: 

nezrozumiteľné slová), ak nie 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: počuť mimo mikrofón mužský hlas „ešte 

Hrčka“) 

Dobre. 

Ešte pá pán starosta Hrčka, mali ste nejakú.  

Problé, problém je, problém je taký, aby som to 

vysvetlil, že ak by sme hlasovali pomocou zariadení, tak 

budeme musieť o každom kandidátovi hlasovať postupne.  

Myslím, že naše organizačné chcelo urobiť to, že aby 

sa to urobilo naraz na papieriku, ktorý sa potom zverejní 

a tým pádom bude tá voľba verejná.  

To bola tá idea za tým.  

Jano,  

počúvam ťa.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

A ja sa ospravedlňujem. 
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Jedna vec, akože áno, technicky je problém v tom, že 

by sa hlasovalo o každom samostatne, pričom, vymyslím si, 

by sa všetci prezentovali a každý by vedel, že z tých 

dvanástich môže iba jedenkrát hlasovať za.  

Čiže, súčet dvanástich hlasovaní by mohol byť 

maximálne počet poslancov za, aby nikto nehlasoval dvakrát.  

Je to možno technicky problém, ale okej.  

Druhý problém, ktorý ale máme, a to by som si tiež 

napríklad rád vyjasnil, je, že v prípade papierikov, ktoré 

sú navrhnuté, keďže voľba je verejná, tak ako, či sa 

papieriky medzi prvým a druhým kolom prečítajú, ak teda 

v prvom kole nikto nebude zvolený, aby bolo jasné, kto ako 

hlasoval v prvom kole a na základe toho potom bolo do 

druhého. 

Ale ešte raz. Napriek tomu si myslím, že minimálne 

v zmysle súčasného platného, akože urobme na to prestávku, 

skúsme dohodnúť,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Urobíme prestávku.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

aby sme tu zbytočne nezdržiavali, len 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak.  

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si myslím, že sa dohodneme, že urobíme prestávku, 

aby sa to vyjasnilo. 

Takže, ak, ak pani poslankyňa a pán poslanec sú okej, 

ja by som to teraz na chvíľku zasekol, aby sme sa dohodli 

definitívne, aby to bolo všetko v poriadku.  

Takže, vyhlasujem desaťminútovú prestávku. 

Ďakujem pekne. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte raz? Pardon. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Koľko?  

Dáme dvadsaťminútovú prestávku. Zároveň  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo to?  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ešte sekundu. Sekundu, sekundu, sekundu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Prepáčte, páni poslanci aj pán primátor,  

takto.  

Prestávka sa samozrejme spraví a môže sa spraviť, ale 

čo musíme spraviť ešte teraz je, že rozhodnúť, či bude 

menovité hlasovanie. 

A druhá vec je, navoliť tú volebnú komisiu. A potom, 

potom môže byť kľudne prestávka.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť ženský hlas „nemusíme“) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ale veď nemusíš hlasovať za menovité.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Dajme dvadsaťminútovú prestávku. Môžme to prerušiť 

a potom sa k tomu vrátime.  

Dobre?  

Tak za dvadsať minút sa tu vidíme.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, jedenásť päťdesiat štyridsaťštyri sa tu 

vidíme. Päťdesiatštyri, päťdesiatpäť.  

Ďakujem pekne. 

 

(prestávka od 11.35 do 11.57 h) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Takže, poprosím vás, vrátime sa späť do sály, aby sme 

mohli pokračovať. 

Takže,  

(poznámka: v sále hraje hudba) 
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volám všetkých poslancov a poslankyne z bufetu, poďte 

ku nám. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(11.59 h) 

Takže ešte raz oznam dole do mezanínu, prestávka sa 

skončila pred dvoma minútami. Prosím vás, buďme korektní 

a prídite do sály.  

Ďakujem. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(12.00 h) 

...pokračovať.  

Ďakujem veľmi pekne.  
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Prosím vás, aby ste sa usadili. Aby sme mohli 

pokračovať eee vo v hľadaní nového mestského kontrolóra.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Poprosím organizačné ku mne, keď môže niekto sa zasa, 

sa zastaviť u mňa.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže,  

vážené poslankyne a vážení poslanci, posaďte sa. 

A kandidátov poprosím, že môžu počkať v predsálí, 

nech tu nie sú uväznení, aby sme mohli pokračovať. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Je dvanásť nula nula, nech sa páči, poďme na to. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Potrebujeme návrhovú komisiu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Jak je to možné, že do. 

Prosím, aby sa poslanci a poslankyne usadili, aby sme 

mohli pokračovať.  

Ďakujem veľmi pekne. 
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Máme tu návrhovú komisiu?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Oni nemajú hodinky asi.  

Návrhová komisia, prosím vás, keď ste v bufete, poďte 

ku nám.  

Jeden člen návrhovej komisie je tu.  

Kokos, akože do.  

Čakáme na vás,  

pani poslankyňa.  

Dobre. 

Takže, poprosím návrhovú komisiu, aby sa usadila za 

stolík, aby sme mohli začať.  

Pán poslanec.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť ženský hlas „... oni ešte majú klub 

dole, ale už videl...“) 

Ja sa ospravedlňujem, že vás naháňam, ale keď si dáme 

nejaký časový limit, tak to je preto, aby sme ho asi aj 

dodržali.  
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To znamená, že my sme, eee, medzitým vyriešili 

spôsob, akým to môže fungovať a bude to legitímne 

a správne.  

Počkám nech sa všetci usadíte.  

To znamená, že pani poslankyňa Pätoprstá, vysvetlite 

ten spôsob, akým, akým si to teraz odhlasujeme a potom 

odhlasujeme volebnú komisiu. 

Nech sa páči, dávam slovo návrhovej komisii.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže, postupovať budeme podľa scenára, ktorý má pán 

primátor pred sebou.  

Na, pán primátor vyzve teda k návrhu volebnej 

komisie, volebná komisia si zvolí svojho predsedu a naša 

komisia, alebo teda, návrhová komisia odporúča, nemôžme im 

prikazovať, ale odporúčame im, aby navrhli menovité 

hlasovanie, a to formou každý poslanec sa postaví a povie 

meno. Budú mať pred sebou hárok, kde zapíšu jeho 

hlasovanie. Potom sa sčítajú hlasy a volebná komisia oznámi 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, len aby to bolo jasné. Nemusíme teda 

robiť to, že teraz ôsmi poslanci za to musia zahlasovať, že 

to chceme, hej? môžme ísť takto.  

Dobre.  

Lebo pred tým to bola, nem, no. Pred tým, keď sme sa 

rozchádzali pe, eee, v pauze, tak bola táto dohoda. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Por. Ako to je teda nakoniec?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: počuť slová  

Jarmila Kiczegová, organizačné oddelenie: „malo by 

byť doručených, pre istotu by bolo“ ...“procedurálny 

návrh“...) 

počuť poslankyňu Elenu Pätoprstú „takto mi povedal, 

takto mi povedal Vetrák“ 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Jarmila Kiczegová, organizačné oddelenie: „Ale on to 

vyzval na začiatku tých ôs“ 

mužský hlas „„majú, majú to“) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Takže ideme. 

Ďakujem pekne. 

Poď, postupujme, prosím vás, jako sme sa dohodli 

a postupujme už rýchlo a priamo.  

Ďakujem. 

Nech sa páči,  

návrhová komisia.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže, keďže deväť poslancov od, teda pardon, dvanásť 

poslancov odsúhlasilo podľa článku 7 odsed 9 rokovacieho 

poriadku,  požiadalo o verejné hlasovanie, a to zdvihnutím 

ruky menovite, takže táto klauzula bola zákonne splnená 

a teraz by sme mali vlastne pristúpiť, pán primátor, 

k voľbe volebnej komisie.  

Čiže, (poznámka: nezrozumiteľné slovo)  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

postupov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je to takto v poriadku pre všetkých?  

Odovzdali hárok dvanásti poslanci, ab, žiadosť 

o hlasovania, hlasovanie verejne zdvihnutím ruky.  

Teda, pardon, me, povedaním mena. Menovaním.  

Keď je to v poriadku a nikto nemá žiadnu námietku 

voči tomu, budeme pokračovať voľbou eee, voľbou volebnej 

komisie.  

To znamená, sekundu. Tu to máme.  

Predsedovia jednotlivých poslaneckých klubov 

nahlásili svojich zástupcov do volebnej komisie, ktorá bude 

pracovať v nasledujúcom, nasledovnom zložení: 
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Sú to: 

Katarína Augustinič za poslanecký klub nezávislých 

posla, Klub nezávislých poslancov, 

Roman Lamoš za klub Tím Vallo (Team Vallo), 

Alžbeta Ožvaldová za klub Tím Bratislava – Zmena 

zdola (Team Bratislava - Zmena zdola), 

Vladimír Dolinay za klub SaS-okáes-NOVA (SaS-OKS-

NOVA), 

Peter Lenč za klub Naša Bratislava,  

pán Buocik za nezara, eee, Ján Buocik za nezaradených 

poslancov. 

Prosím, má niekto iný návrh ? 

Ak nie, budeme teraz hlasovať o zložení volebnej 

komisie, tak ako som ju uviedol.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem pekne. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

volebnú komisiu pre verebnú verejnú voľbu mestského 

kontrolóra. 

(poznámka: počas prejavu predsedajúceho počuť hovoriť 

členku návrhovej komisie Elenu Pätoprstú) 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 4-Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a voľba mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy verejným hlasovaním 
-volebná komisia 

 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 ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst  A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, aby si členovia volebnej komisii medzi sebou 

zvolili predsedníčku,predsedu. 

Áno, sekundu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem veľmi pekne, to znamená, že dávam vám slovo. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Vážené panie poslankyne, vážený páni poslanci,  

Dovoľte mi teda, aby sme pristúpili k hlasovaniu, 

ktoré bude menovité. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte, iba potrebujem, aby ste povedali, kto sa 

stal predsedom  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Predsedom komisie som sa stal ja.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ďakujem veľmi pekne. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Keďže som sa tu postavil.  

Teda objasním, že ak akým spôsobom budeme hlasovať.  

Dobre by bolo, keby ste si pripravili ten, ten, ten 

zoznam kandidátov, alebo respektíve už sa rozhodli pre 

toho, za koho budete hlasovať. Je možnosť aj, aj zdržať sa 

hlasovania. Čiže, keď nehlasujem za nikoho, tak poviem, že 

som sa zdržal. Hej?  

Ja budem čítať mená jednotlivých poslancov 

a poslankýň a každý do mikrofónu, ktorý má pred sebou, bude 

zapnutý teda, a povie, že koho volí za, za kontrolóra.  

Budeme to tu zapisovať a potom to volebná komisia 

vyhodnotí a oznámime výsledky, kto postúpil do druhého 

kola, prípadne, ak by bol niekto zvolený už v prvom kole 

a získal nadpolovičnú väčšinu.  

Rozumieme? Všetci? Pripravení?  

Dobre. 
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Tak ideme na to.  

Pani poslankyňa Antalová Plavúchová.  

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

poslankyňa MsZ: 

Takže, ja hlasujem za pána Mariána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pani poslankyňa Aufrichtová. 

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

Pani Potánková.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pani poslankyňa Augustinič.  

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

Rovnako pani Potánková.  
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Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Berka. 

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

Za pána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Brat. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Hlasujem za pána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Za pána Koľku. 
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Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Buocik. 

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

Hlasujem za Mariána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Cmorej. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie je tu. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Hlasujem za Jána Mrvu. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

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

Hlasujem za pána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Dolinay. 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Do mikrofónu poprosím.  

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

Viera Potánková.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

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

Pán Miškanin.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ján Mrva. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Hochschorner.  

Peter   H o c h s c h o r n e r , poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ešte raz.  
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Peter   H o c h s c h o r n e r , poslanec MsZ: 

Pán Kuľka.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ján Mrva. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Chren. 

Nie je tu.  

Pán poslanec Jenčík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ján Mrva.  
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Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Káčer. Pán námestník.  

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujem za pána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Karman. 

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

Ján Mrva. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Korček tu nie je.  

Pán poslanec Krajčír tu tiež nie je.  

Pani námestníčka Kratochvílová.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 228 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Miškanin.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Krúpa. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Pán Miškanin.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Kunst, toho tu nevidím.  

Pán poslanec Kuruc tu tiež nie je.  

Pán poslanec Lamoš.  

Ing. Roman   L a m o š ,  poslanec MsZ: 

Zdržal som sa.  
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Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Lenč, to som ja. 

Ja hlasujem za pani Mahďákovú.  

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Za pána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pani poslankyňa Ožvaldová. 

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

Hlasujem za pána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

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

Za pána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán inžinier Kuľka.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán Pilinský tu nie je.  

Pani poslankyňa Poláčiková. 

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

Pán Miškanin. 
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Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Polakovič. 

Nefunguje mu mikrofón.  

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

Za pána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Strapák.  

Ing. Peter   S t r a p á k ,    poslanec MsZ: 

Hlasujem za pána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

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

Zdržiavam sa.  
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Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pani námestníčka Štasselová. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujem za pána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Tešovič.  

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

Hlasujem za pána Mariána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Uhler.  

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

Hlasujem za pána Jána Mrvu.  
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Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Vagač. 

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

Hlasujem za pána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Vallo. 

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

Hlasujem za pána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Vetrák. 

Tu nie je.  

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

Hlasujem za pána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Záhradník. 

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

Hlasujem za pani Mahďákovú. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pani poslankyňa Zaťovičová. 

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

Zdržiavam sa.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

To boli všetci. 
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Takže, teraz volebná komisia vyhodnotí túto voľbu.  

(poznámka: volebná komisia zisťuje výsledky 

hlasovania) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Dobre.  

Takže, dovolím si vás oboznámiť s výsledkami voľby 

v prvom kole.  

Eee. Hlasovalo tridsaťsedem poslancov.  

Traja sa zdržali a z tých tridsiatich siedmich traja 

sa zdržali a jednotlivé hlasy pre jednotlivých kandidátov 

boli takéto: 

pani Bullová nula, 

pán Kuľka tri,  

pani Mahďáková dva, 

pán Miškanin dvadsať, 

pán Mrva šesť,  

pán Naď (Nagy) nula,  

pán Olekšík nula,  
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pani Poradová nula,  

pani Potanková tri,  

pán Sovič nula,  

pán Trenk nula,  

pán Vanc nula.  

Hlasovanie je platné, keďže sa ho zúčastnila 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva a (poznámka: odkašľanie) do druhého kola 

s najvyšším počtom odovzdaných hlasov postúpil pán Miškanin 

s počtom hlasov dvadsať a pán Mrva s počtom hlasov šesť.  

Takže, hneď teraz by sa uskutočnilo druhé kolo, kde 

sa bude hlasovať len o týchto dvoch, pán Miškanin a pán 

Mrva. Budem znova čítať mená poslancov a každý zase do 

mikrofónu povie koho z týchto dvoch volí, alebo, alebo sa 

zdržiava.  

Takže, nech sa páči.  

Pani poslankyňa Antalová Plavúchová.  

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

poslankyňa MsZ: 

Marián Miškanin.  
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Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pani poslankyňa Aufrichtová. 

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

Ján Mrva. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pani poslankyňa Augustinič.  

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

Miškanin. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Berka. 

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

Pán Miškanin. 
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Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Brat. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Hlasujem za pána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Zdržiavam sa. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Buocik. 

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

Marián Miškanin.  
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Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Cmorej. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ten tu nie je. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ján Mrva. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pani poslankyňa Debnárová. 

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

Marián Miškanin.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

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

Z zdržiavam sa. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pani poslankyňa Ferenčáková.  

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

Miškanin.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ján Mrva. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Hochschorner.  
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Peter   H o c h s c h o r n e r , poslanec MsZ: 

Zdržiavam sa. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ján Mrva. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Chren tu nie je.  

Pán poslanec Jenčík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ján Mrva.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán námestník Káčer.  
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Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Miškanin.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Karman. 

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

Ján Mrva. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Korček tu nie je.  

Ani pán poslanec Krajčír. 

Pani námestníčka Kratochvílová.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Marián Miškanin.  
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Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Krúpa. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Pán Miškanin.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Kunst. 

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

Pán Miškanin. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Kuruc tu nie je.  

Pán poslanec Lamoš.  

Ing. Roman   L a m o š ,  poslanec MsZ: 

Zdržiavam sa.  
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Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Lenč, to som ja. 

Ja volím pána Mrvu.  

Pán Mrva, pán poslanec.  

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Pána Miškanina.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pani poslankyňa Ožvaldová. 

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

Pán Miškanin.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

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

Pán Miškanin.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Zdržiavam sa. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Pilinský tu nie je.  

Pani poslankyňa Poláčiková. 

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

Pán Miškanin. 
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Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Polakovič. 

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

Volím pána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Strapák.  

Ing. Peter   S t r a p á k ,    poslanec MsZ: 

Mariána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

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

Marián Miškanin. 
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Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pani námestníčka Štasselová. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Miškanin. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Tešovič.  

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

Volím pána Mariána Miškanina.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Uhler.  

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

Ján Mrva.  
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Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Vagač. 

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

Pán Miškanin.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Vallo. 

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

Miškanin.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Vetrák tu nie je.  

Pán poslanec Vlačiky.  

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

Pán Miškanin.  
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Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Záhradník. 

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

Ján Mrva. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pani poslankyňa Zaťovičová. 

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

Miškanin.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Komisia teraz vyhodnotí túto voľbu. 

(poznámka: komisia zisťuje výsledky hlasovania) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, keď skončí zrátavanie hlasov, tak požiadam 

predsedu volebnej komisie, aby nás oboznámil s priebehom 

volieb. Teda, respektíve, s výsledkom, výsledkom volieb.  

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

No, komis 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Komisia to exper expresne vyhodnotila. 

Takže, na hlasovaní sa zúčastnilo tridsaťosem 

poslancov. 

Z toho sa piati zdržali, a výsledky pre jednot, pre 

jednotlivých kandidátov.  

Pán Miškanin získal dvadsaťštyri hlasov,  

pán Mrva deväť hlasov.  
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Znamená to, že pán Miškanin bol zvolený za hlavného 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy. 

Gratulujem. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem mestskému zastupiteľstvu, že zvolilo 

kontrolóra na nasledujúce funkčné kontrolórske obdobie.  

A ďakujem veľmi pekne volebnej komisii a jej 

predsedovi.  

Poďme tým pádom ďalej.  

Podľa dohody, ideme.  

A teraz máme pol hodinu. Pani starostka, ideme 

rozpútať bod štyri A?  

(poznámka: počuť mimo mikrofón „nie“) 

Ešte pardon. Ešte musíme niečo odhlasovať.  

Ako?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Prepáčte, musíme odhlasovať uznesenie. Skoro by som 

bol býval zabudol.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže, chvíľočku vás poprosím o strpenie, pretože 

nemám aktuálne uznesenie k bodu štyri, kde nie je plat 

mestského kontrolóra.  

Takže, čakáme. 

(poznámka: čaká sa na prednesenie návrhu uznesenia 

návrhovou komisiou) 

Takže, návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

za A, berie na vedomie výsledky posúdenia náležitostí 

podaných prihlášok kandidátov na mestského kontrolóra 

hlavného mesta Bratislavy komisiou zriadenou mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta na posúdenie náležitostí 

prihlávok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 

hlavného mesta Bratislavy. 

Za Bé (B), konštatuje, že v prvom kole volieb na funkciu 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislava nezískal 

nikto z dvanástich kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných 
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hlasov všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Bratislavy a do druhého kola volieb postupu dva,  

postúpili dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole 

najväčší počet hl platných hlasov, a to bol pán Miškanin 

a pán Prva. 

Za Cé (C), na základe výsledkov verejného hlasovania 

v duchu v druhom kole volieb na funkciu mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

zvolilo  

neni tu meno. 

(poznámka: počuť slová „dobre, dobre to je. Po cé, zvolilo 

na základe ...“) 

zvolilo na základe výsledkov,  

no ale meno tu chýba.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, kto?  
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Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

No tu meno treba. Miškanin.  

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

poslankyňa MsZ: 

Krstné meno?  

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Marián.  

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

poslankyňa MsZ: 

Marián Miškanin s nástupom od 1. mája 2019. 

A za Dé (D), určuje od 1. mája 2019 mestskému kontrolórovi 

hlavného mesta Bratislavy mesačný plat v sume 

dvetisícosemstosedemnásť euro.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžeme dať hlasovať?  

(poznámka: počuť slová „môžme dať hlasovať“) 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť slová  

poslankyne Pätoprstej „Neni to tu napísané, ja 

nemôžem“ 

vedúcej organizačného oddelenia Kiczegovej „My sme to 

nemali...“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov a poslankýň. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 4-Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a voľba mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy verejným hlasovaním 

 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 
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO 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  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy a voľba mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy verejným hlasovaním 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A berie na vedomie 

výsledky posúdenia náležitostí podaných prihlášok 

kandidátov na mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy komisiou zriadenou Mestským zastupiteľstvom 

hlavného mesta SR Bratislavy na posúdenie náležitostí 

prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

B. konštatuje 

v prvom kole volieb na funkciu mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy nezískal nikto z 12 kandidátov 

nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

a do druhého kola volieb postúpili dvaja kandidáti, ktorí 

získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov: 

1. Ing. Marián Miškanin, PhD., 

2. Ing. Ján Mrva. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 258 

C. zvolilo 

na základe výsledkov verejného hlasovania v druhom kole 

volieb na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy Ing. Mariána Miškanina, PhD., s nástupom 

od 1. mája 2019. 

D. určuje 

od 1. mája 2019 Ing. Mariánovi Miškaninovi, PhD., mestskému 

kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy, mesačný plat v 

sume 2 817,00 Eur. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 4A NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO NA 
NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY NA 
STAVBU SO SÚPIS. Č. 3112 A POZEMOK 
V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 
PARC. Č. 7434, VO VLASTNÍCTVE 
NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE - MAJÁK 
NÁDEJE, N. O., V LIKVIDÁCII 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme ísť teda na bod štyri A podľa schváleného 

programu. 
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Ďakujem. 

Á, prepáčte. To bol eee, bod štyri A je Návrh 

na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta republiky Bratislavy na stavbu a pozemok 

v katastrálnom území Staré Mesto vo vlastníctve neziskovej 

organizácie  MAJÁK NÁDEJE, ne, eee, nezisková organizácia 

v likvidácii. 

Nech sa páči, za spracovateľa poprosím pána Szaba. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem. 

Jedná sa o stavbu s pozemkom vo výmere päťstopäť 

metrov štvorcových.  

Eee uvedená stavba aj s pozemkom bola v minulosti vo 

vlastníctve mesta a zverená mestskej časti. V roku 2002 

boli predané eee neziskovej organizácii MAJÁK NÁDEJE.  

V súčasnej dobe MAJÁK NÁDEJE je v likvidácii. 

Likvidátorom je mestská časť Staré Mesto.  

Z uvedeného dôvodu eee mestská časť Staré Mesto pon 

po poslala ponuku na uplatnenie predkupného práva hlavnému 

mestu v súlade, alebo podľa príslušného ustanovenia 

obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za výkon 
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svojej pôsobonosti zodpovedajú likvidátori tým istým 

spôsobom ako členovia štatutárnych orgánov. Znamená to, že 

likvidátor pri svojej činnosti musí vynaložiť odbornú 

starostlivosť na to, aby došlo k uspokojeniu nárokov 

veriteľov proti likvida dovanému subjektu.  

Eee z toho dôvodu mestská časť navrhla ponuku na 

uplatnenie predkupného práva vo výške dvestodvadsaťtisíc 

eur, čo by malo tvoriť celkový, celkovú sumu záväzkom voči 

veriteľom, avšak na základe kúpnej zmluvy z roku 2002 mesto 

ako vlastník má možnosť si  uplatniť predkupné právo 

v celkovej hodnote sto korún  slovenských, respektíve 

v prepočte na eurá tri eurá aj tridsaťdva centov. Túto 

ponuku má nárok upla si uplatniť behom lehoty šty štyroch 

mesiacov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nech sa páči,  

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

Ďakujem za slovo. 

Myslím si, že úvodné slovo bolo veľmi nedostatočné. 

My sme na miestnej rade prešli podrobne genézu tohto 

prípadu.  

MAJÁK NÁDEJE bol naozaj zriadený ako MAJÁK NÁDEJE pre 

ob, eee, občanov, alebo teda matky, ktoré boli v tiesni. 

Nejakú dobu fungoval. Bol zriadený spolu s Nadáciou 

Markíza, ktorá neskôr zmenila názov na Nadácia priatelia, 

zastúpenú Pavlom Ruskom. 

To, akým spôsobom sa v predchádzajúcom období, a to, 

že tu dneska sedíme väčšina zastupiteľstva ako noví ľudia, 

ktorí majú priniesť zmenu, je dôkazom toho, že verejnosť si 

žiada túto zmenu.  

Vedenie Majáka nádeje bolo presne v intenciách 

bývalého režimu a zatajovaním informácií, braním si rôznych 

úverov, zap zapájaním sa do projektov, ktoré potom boli 

úplne ináč míňané peniaze, ktoré boli účelovo viazané, 

dostali Staré Mesto do stavu, že na MAJÁK NÁDEJE si 

veritelia uplatňujú nároky vo výške dvestodvadsaťtisíc.  

Nie je pravda, ako bolo povedané, my sme to prešli aj  

s týmto, s pánom Szabom o tom, že by sme žiadali. My sme 

povedali, že my sme si vybojovali ťažkými súdnymi spormi 
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pozíciu likvidátora. Bol to boj, ktorý stál mestskú časť 

veľké peniaze, pretože si uvedomovala, že spravuje majetok, 

ktorý je aj majetkom mestským.  

Hľadám podporu a myslím si, že je správna, za boj, 

ktorý sa vybojoval vo viacerých súdnych sporoch o to, že 

dneska vôbec tento majetok likvidujeme. Pretože Staré 

Mesto, ak by nebolo v týchto súdnych sporoch úspešné, do 

čoho investovalo energiu, financie a hlavne teda úsilie, 

nemali by sme dneska vôbec predkupné právo za tri eurá 

v hodnote sedemstotisíc, čo nebolo vôbec spomenuté, že je 

na to znalecký posudok, ktorý hovorí, že tento majetok má 

hodnotu sedemstotisíc.  

Nechceme o to prísť, chcem, a preto teda si dovolím 

doplniť a pri požadujem teda návrh na zmenu navrhnutého 

uznesenia v alternatíve jedna za čiarku doplniť nasledovné: 

Postup pri vysporiadaní pohľadávok uplatnených 

veriteľmi je nasledovný: 

Zistenie stavu výšky pohľadávok na návrh dohody 

o urovnaní s každým veriteľom, úhrada jeho pohľadávok pr 

prus plus príslušenstvo, 

v rámci dohodu dy o urovnaní bude dohodnutý aj prevod 

pohľadávky na hlavné mesto.  

Myslím tým, a teraz to vysvetlím, toto opatrenie, 

ktoré navrhujeme, je zabezpečovací inštitút. Existujú totiž 
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právne dôvodné predpoklady, že veritelia si budú uplatňovať 

svoje nároky a je to Upsvar (ÚPSVaR), bévees (BVS) a iní 

veritelia, ktorí svoje nároky majú a sú uznané 

a odôvodnené. 

Oni si ich uplatňovať, dá sa predpokladať, že budú, 

v inom súdnom spore.  

My vieme byť za Staré Mesto súčinní s mestom a myslím 

si, že tá spolupráca je zatiaľ maximálne dobrá. Takisto sme 

ale povinní si ako Staré Mesto hájiť povinnosti 

likvidátora, to znamená, musíme sa vysporiadať s tými 

pohľadávkami, ktoré sú voči majetku vznesené. 

Mestská časť Staré Mesto ako likvidátor teda bude 

hájiť aj záujmy mesta a toto uznesenie predstavuje len 

zabezpečovací inštitút v prípade, že veritelia by boli 

úspešní na súde a bolo by pot potrebné tieto ich pohľadávky 

splácať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Vlastne, však je otvorená už diskusia k tomuto 

návrhu, takže samozrejme, diskutujme.  

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja si dovolím spýtať sa za návrhovú komisiu, pani 

starotka, či odporúčate ktorú variantu a či nám môžte 

predložiť aj návrh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poslanci majú stopky, ale ja som otvoril diskusiu asi 

omylom až po príspevku pani starostky, ktorá doplnila 

spracovávateľa, takže, to by malo, tá minúta sa mala rátať 

od kedy, keď som povedal, že otváram tú diskusiu. 

Tak to brali aj poslanci, myslím, takže, to rátajme 

odvtedy. Dobre?  

Dobre.  

To znamená, že púšťame ich a pán Buocik, nech sa 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor,  

dámy a páni, ja využijem teda blízkosť pani starostky 

Aufrichtovej a chcem sa opýtať dve veci. 

Vy máte obavu, že sa bude, že si budú uplatňovať 

veritelia pohľadávky voči Starému Mestu ako voči jednému so 

zakladateľov tej organi, tej neziskovej organizácie? Alebo 

nadácie. Pardon, nadácie.  

To je, to je prvá otázka.  

A druhá otázka je, že ten inštitút zabezpečovací, 

ktorý navrhujete, to je pristúpenie dlhu, kto, ktorý hrozí 

do budúcnosti.  

Lebo priznám sa, nie úplne som porozumel tomu, čo 

ste, čo ste hovorili. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

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

Takže, ešte raz prečítam, alebo teda odpoviem.  

Návrh podávam z dôvodu, že v prípade schválenia 

alternatívy číslo jedna, je dôvodné predpokladať, že si 

veritelia budú uplatňovať svoje nároky, ktoré sú už dnes 

uznané. Tie nároky sú neni, že my čakáme. My vieme presne 

aké sú a vieme, že si ich vy vymáhajú od Starého Mesta.  

My už čakáme, konsolidačná na nás tiež tlačí. To nie 

je teraz, že očakávame, či budú. My ich môžme teraz týmto 

predkupným právom posunúť do toho, že nebudú uspokojení 

v tom prvom a budú sa súdiť o tieto svoje pohľadávky so 

Starým Mestom.  

To, čo chcem a myslím si, že je to veľmi férová 

ponuka, aby toto mesto zobralo to, ten stotisícový dlh, 

pretože z tých dvestodvadsať, ktoré je povedané, je 

päťdesiat percent pripadá vlastníkovi Nadácia Markíza, tak 

aby tých päťdesiat percent prevzalo mesto, nakoľko sme 

tento boj vybojovali a dnes by sme vôbec nestáli pred ú, 

touto úlohou, nakoľko viackrát už bolo očakávané, že ten 

boj, keďže on je pre (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

(gong) jeho predstaviteľmi sú  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Budaj,  

nech sa páči, máte slovo. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Tak predovšetkým oceňujem, že pani starostka túto 

hanebnú akciu vybojovala a zatiaľ je majetok zachránený. 

Samozrejme, exekúcia ho môže znovu zobrať. 

Chcel by som využiť to, že je tuná a apelovať na ňu, 

aby pomenovala, kto menovite na Starom Meste, ktoré 

vytvorilo s pánom Ruskom spoločnú aktivitu, spoločnú 

obchodnú spoločnosť, kto zanedbal povinnosť pri správe veci 

verejnej a umožnil vznik týchto dlhov.  

Sú to, samozrejme, ľudía dávno do minulosti, vaši 

predchodcovia, ale nech to neupadne do zabudnutia a nech sa 

prípadne vyvodia osobné, hoci aj právne, dôsledky, pretože 

dlhy sa ľahko robia a niekto ich musí na konci dňa platiť.  

Prvoradé je uplatniť si ten nárok. To je prvoradé 

a to mesto musí urobiť. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som chcel reagovať aj na pána predrečníka. 

Naozaj, tieto veci, ktoré aj pán Budaj hovoril, boli, 

boli predmetom rokovania finančnej komisie a pokiaľ si 

dobre spomínam a máme to aj v zápisnici, tak sme požiadali 

príslušný odbor útvar magistrátu, aby nám ako poslancom dal 

aj určité stanovisko, že či naozaj v tomto konkrétnom 

prípade, lebo konkrétne spisy sme my nevideli, či v tomto 

konkrétnom prípade naozaj mestská časť, respektíve 

likvidátor zodpovedá za za dlhy, ktoré, ktoré spôsobila 

nezisková organizácia.  

Ak áno, tak je to priestor na nejakú ďalšiu debatu, 

ak, ak nie, tak si myslím, že je tým pádom tá vec 

vyriešená. 

A ja chcem ešte poďakovať pani starostke 

Aufrichtovej, že sa naozaj o, o tieto veci stará. Mali sme 
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k tomu spolu dlhú debatu a a myslím si, že nikto z nás jej 

túto situáciu nezávidí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka. 

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

No, tam je podstatné povedať, ako hovoríte pán 

poslanec Budaj, tiež vám z poz z poslaneckej pozície 

nevyčítame, čo sa tu za SMERu dialo.  

Proste, oni ovládli tú túto spoločnosť neziskovú 

a nedávali žiadne informácie. My sme sa bránili od začiatku 

súdnou cestou, alebo teda bránili sme sa dostupnými 

právnymi prostriedkami, nepodarilo sa to.  

Keď chcete pomenovať, ja viem pomenovať tých, ktorí 

predstavovali Nadáciu Markíza a potom teda Nadáciu 

priatelia. Bol to Pavol Rusko, ktorý spolu s Kočnerom, tam 

boli zmenky, tam sú proste veci, ktoré. 

Tieto spory nebolo ľahké vyhrať. A to, že sme ich 

vyhrali, tiež ukazuje, že tá bojovnosť za správnu vec vie 

byť. A keď bude ocenená týmto zastupiteľstvo tým, že si 
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splatíme tie dlhy, my budeme postupovať v súlade so 

zákonom. 

Pánovi Tešovičovi.  

Je otázka, že my ako likvidátor by sme nemuseli na to 

prihliadať,  ale keďže my sme likvidátor majetku, z ktorého 

máme podiel, tak ako Staré Mesto, to je tá dvojjedinosť, 

ktorú tu teraz zastupujem, ako likvidátor musíme robiť to, 

čo káže zákon. Likvidátorovi ako Staré Mesto musíme 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) (gong) verejný záujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán námestník Káčer.  

Nech sa páči. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja som mal za to, že dneska sa hlasuje o tom, že, že 

či si uplatníme alebo neuplatníme predkupné právo. Tak som, 

tak som pochopil ten materiál. 
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A ja si nemyslím, že do budúcna, keď budú vznikať 

nejaké záväzky Starému Mestu a bude s tým potrebovať pomoc 

od mesta, lebo my dneska sa ideme zaviazať k niečomu, čo 

nevieme pomenovať. My vieme pomenovať konkrétne čísla?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pani starostka. 

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

Myslím, že toto uznesenie, doplnenie tohto uznesenia 

je ten správny krok, ktorý sa od nás očakáva. Uplatnenie si 

predkupného práva je alternatíva číslo jedna, ktorú 

upravíme, tak sa robia zmluvy.  

Vy tiež poviete, že na čo, na čo v zmluve 

o ošetrujete veci, ktoré sa stanú. Však prá, samozrejme, 

o tom je zastupiteľstvo, o tom sú uznesenia.  

My potrebujeme ošetriť stav, aby keď prídu tí lik 

likvidátorské požiadavky, alebo teda tie požiadavky z tých 

sporov, tak my nebudeme tu chodiť s prosíkom na mesto, že 

získali ste majetok, ktorý sme vám zachránili a teraz 
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prosím vás, uhraďte to. A tam sú lehoty. Veď to je úplne 

seriózna ponuka. Férová, ktorú dávam.  

A myslím si, že Staré Mesto uhralo boj pre toto mesto 

odvážny a teda s dobrým výsledkom. A keď tie spory nebudú, 

tak nebude ani plnenie. Veď to je samozrejmé. Ja tu mám 

jedno seriózne ná, uznesenie, ktoré je doplnením 

predkupného práva, ktoré je povinnosť mestských za, 

mestských poslancov, aby o prijali, alebo teda aby si ho 

uplatnili.  

Ja toho, ja tomu rozumiem. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Buocik,  

máte slovo. 

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

Áno.  

Ja, ja, ja ešte si len uplatní, eee.  

Takto, že. Chcem si ujasniť, že pani starostka, 

z akého titulu si ty myslíš, že si budú uplatňovať 

veritelia pohľadávky voči, eee, voči Starému Mestu? 

Je to z titulu toho, že Staré Mesto je likvidátor? To 

musím povedať, že to vylučujem. Alebo je to z titulu toho, 
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že je Staré Mesto zakladateľom tej neziskovej, tej nadácie? 

Čo si nie som celkom istý, tiež vzhľadom k tomu, že.  

Ja možno potom poprosím o nejaké predĺženie času, aj 

keď teda je to taká neštandardná požiadavka v rámci eee 

faktickej. 

Že. Lebo toto, toto je primárne nejasné, že, eee, či 

je to možné si uplatniť voči zakladateľovi nadácie. Tam si 

nie som celkom istý.  

A to uznesenie, o ktorom hovoril pán Tešovič, vzniklo 

práve na finančnej komisii preto, aby sme si toto ujasnili. 

Bohužiaľ, teda mám za to, že úplne, úplne jasné to nie je. 

(gong) 

A potom ja 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sory. 

Ideme ďalej.  

Pán Káčer. 
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Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

dobre, tak ja by som dodal, len ako likvidátora Staré 

Mesto poprosil o tú sumu. Lebo toto bolo predmetom aj 

debaty eee mestskej rady, kde teda malo byť doplnené, že 

toto, čo teda akože považuješ, považuješ, ty, že čo bude tá 

suma. Lebo my to dnes nevieme. My dnes dávame akože bianko, 

že prevezmeme pohľadávky, namiesto toho, aby keď to 

v reálnom čase vznikne, sme to riešili v reálnom čase.  

Takto sa nadobúda (poznámka: nezrozumiteľné slovo) to 

neberme, strašne osobne to vnímaš, ale ja akože naozaj len 

fakticky, že proste, predbiehame čas. Hej?  

To je celé. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 
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To, prečo si to niekto uplatňuje je, že Staré Mesto 

má dneska v majetku päťdesiat percent, ne neviem sa zapnúť 

zatiaľ.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Už (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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

Aha. 

Staré Mesto je päťdesiatpercentným vlastníkom 

spoločnsti, ktorú likviduje. Ak táto spoločnosť má majetok, 

je dôvodné očakávať, že tí veritelia si tieto nároky budú 

súdnou cestou uplatňovať.  

Keď si nebudú, tak nemáme vôbec čo dneska riešiť.  

Tá suma je jasná. Myslím si, že je rozumné ako 

hospodár a dobrá stará, mestská časť, ktorá dbá na to, aby 

nebola v situácii, že dospela k úspešnému záveru a po teraz 

bude splácať dlhy.  

Je to na poslancov. Naozaj sme skladali sľub, že 

hlasujeme s najlepším vedomím a svedomím.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán vi viceprimátor Káčer, 

nech sa páči. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Že aká je tá suma? Lebo keď je všetkým jasné, ja sa 

neviem dopátrať k tej suje. A ja sa, ja to vnímam ako 

likvidátor Staré Mesto musí presne vedieť snáď, čo rieši.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Szabo,  

kto vie tú sumu? 

To je nejak stotísíc, nie?  

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A však Staré Mesto je likvidátor, musí vedieť čo 

likviduje snáď? 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prečo by to malo vedieť mesto?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Dajme zatiaľ pána Buocika, dokiaľ sa nájde suma.  

Nech sa páči. 

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

Ďa ďakujem pekne. 

Vedieme tu diskusiu trošku nesprávnym smerom. 

V prvom rade je potrebné si uplatniť predkupné právo 

preto, pretože ak tam ten majetok zostane, tak vtedy si 

uplatňujú pohľadávku veritelia voči tomu subjektu, ktorý 

naozaj majetok má. Tým, že ten majetok odtiaľ odíte a odíde 

za tri tridsať, tak s vysokou pravdepodobnosťou v tej 

nadácii, ako v samostatnom právnom subjekte, nezostane 

žiaden majetok.  

Na deväťdesiat percent som si istý, že nie je možnosť 

veriteľa uplatňovať si akékoľvek nároky alebo voči 
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likvidátorovi, alebo voči zakladateľoví tej neziskovej 

organizácie.  

Ak by k takémuto niečomu došlo, tak je, my nevieme 

dnes presne určiť tie sumy, pretože to môžu byť istiny, tam 

môžu byť plynuť príslušenstvá. To dnes vôbec nikto nevie, 

o čom sa my vlastne dnes rozprávame.  

Ja mám za to, že treba si, treba uplatniť to 

predkupné právo a možno by bolo dobré, aby z úst pána star, 

pána primátora zaznelo, že ak náhodou teda nejakou právnou 

konštrukciou príde na to, že si bude nejaký (gong) veriteľ  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Dobre.  

Ja skúsim dať slovo riaditeľovi magistrátu Ctiborovi 

Košťálovi, ktorý nám možno dá viac svetla do tejto kauzy.  

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

Ďakujem za slovo. 

Mne sa nepodarilo prihlásiť, takže som poprosil pána 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha. To (poznámka: nezrozumiteľné slovo) čo som 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) pána Grendela. Je to okej?  

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

Dobre. 

Pár vecí som chcel k tomu povedať.  

Jednak to, čo povedal pán poslanec Buoci, to chcem 

zdôrazniť, je veľmi a že kľúčové, aby sme si uplatnili pr 

to predkupné právo, to znamená, aby sme hlasovali 

samostatne za tú alternatívu jedna, ako je navrhnutá. Preto 

by som aj návrh pani starostky Aufrichotvej chcel teda 

akože dať na samostatné hlasovanie.  

Ďaje navrhnuté, ktoré sme my predložili a teraz 

schváliť ho, pokiaľ s tým súhlasíte, v alternatíve jedna. 

A potom samostatne hlasovať o návrhu uznesení, ktorý, 

ktorý, ktoré predložila pani poslankyňa Aufrichová.  

To je pre nás dôležité, aby sme mali právnu istotu, 

že sme si správne bez nejakých ďalších záväzkov uplatnili 

ten, ten náš zá, teda tú našu požiadavku to to právo na to 

predkupné.  

Ďalšia vec, ktorú chcem zdôrazniť je, že my tu 

otvárame ešte aj tému takzvaného morálneho hazardu. To 
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znamená, akým spôsobom mesto má sanovať dlhy, ktoré 

prichádzajú z mestských častí.  

To by sme tiež ma mali o tom asi diskutovať. Možno 

teraz nie, nie je na to toľko priestoru, ale naozaj, 

otvárame celkovo že filozoficky, že teraz dovolíme, aby 

mesto prevzalo tento dlh po Starom Meste, tak o chvíľku 

môže prísť iné mestské časti a nejaké chybné rozhodnuta 

z minulosti žiadať, aby mesto sanovalo zo svojho rozpočtu.  

A ešte tretia vec k tomu. 

Samotný dlh, ktorý je, bol nejakým spôsobom 

vyčíslený, nie sme si istí, či je konečný. My nevieme, že 

či.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No ale nevieme z toho, čo som videl tie dokumenty, že 

či si ešte niekto iný nebude uplatňovať nejaký, nejakú, 

nejaký záväzok, respektíve pohľadávku smerom k, smerom 

k mestskej časti, respektíve smerom k MAJÁKU NÁDEJE. 

Toľko zatiaľ môj vstup. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Moja otázka je teda k tomu uplatneniu, respektíve 

neuplatneniu si predkupného práva, že v prípade, že by sa 

zastupiteľstvo rozhodlo neuplatniť si to predkupného právo, 

ako by Staré Mesto postupovalo ďalej? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech eee. Mmm. Teraz kto má odpovedať na túto otázku? 

Asi pani.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže,  

(poznámka: počuť slová „poďme v poradí“) 

dobre. Poďme v poradí. 

Takže, pán Tešovič,  

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

Ďa ďakujem. 

Ja skúsim nadviazať aj na to, čo kolega Buocik začal 

a to, čo pán primátor sa teraz vecne spýtal, že kto by mal 

na to od odpovedať? Tak asi, asi v prvom rade zákon.  

Ja som si to tuná teraz pozrel, keďže to právne 

stanovisko sme nedostali a podľa zákona o neziskových 

organizáciách sa v podstate na podľa paragrafu 17 náklady 

likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie a na 

zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou sa primerane 

použijú ustanovenia obchodného zákonníka, kde je teraz 

odkaz na na ustanovenia o konkurze. 

Čiže, ja si skôr myslím, že poďme sa uberať tou 

cestou, že áno, po poďme za, poďme zachrániť tú budovu. Tú 

budovu, ako, nemáme dôvod si to predkupné právo neuplatniť, 

nechávať to tam. A likvidátor nech si robí to, čo je jeho 

povinnosť. A pokiaľ to dostane predložené, dostane to 

predložené. Ja si nemyslím, naozaj, že toto je 

zodpovednosťou mestskej časti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

Áno, ja by som zareagovala. 

Je veľmi nešťastné toto nazývať, že dlhy, že ako 

sanovať dlhy, ktoré narobila mestská časť. Pretože my 

prinášame zisk mestu. 

Akože, no, nie neni to. Lebo ja chápem, že niekedy 

ste v situácii, kde potrebujete vysporiadať eee me, neviem, 

mestským podnikom, alebo iným spoločnostiam niečo, čo si 

narobili, kdežto tuto sme vybojovali za za éry, ktorá bola, 

ale fakt sú to tie najťažšie kalibre. Lebo Kočner a Rusko 

nie sú proste nejak, to bolo naozaj vedené tak, že vyhrať 

tento súboj a byť odmenený tým, že áno, my ty, my si teda 

splníme svoje povinnosti.  

Myslím si, že to opatrenie, ktoré sme, alebo to 

uznesenie, ktoré sme tam navrhli, nie je vôbec rizikové. 

V prípade, že budeme úspešní a neuplatnia si to, tak 

vlastne nijako nenarúša a nijako nenabúrava uplatnenie si 

predkupného práva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ak dovolíte, ja by som tiež vstúpil do tejto 

diskusie.  

Ja nesmierne, nesmierne oceňujem, pani starostka, 

môžme ho, môžte?  

Teraz hovoríme pre pani starostku.  

Nesmierne oceňujem to, akým spôsobom bojuješ za 

mestskú časť, ak ako bojuješ v tejto kauze. A bavili sme sa 

o tom, že ja urobím všetko pre to, aby sme to nejak spolu 

vyriešili.  

Na druhej strane, ako primátor mesta musím povedať, 

že to bola budova, ktorá bola mestská, v majetku mesta. 

Mesto ju zverilo s tým, že povedalo, že ak ju bude chcieť 

niekto niekde predať, bude mať možnosť ju dostať za tri 

eurá späť.  

Takže, ja teraz trošku bojujem za mestský majetok, 

lebo na to ma ľudia zvolili a to je moja povinnosť.  

Takže, to neni tak, že me Staré Mesto vytvorilo 

nejaké plus. Možno áno tým, že sa to udržalo tam, že to 

nešlo, nešlo sa zlikvidovať. 

A druhá vec je, že ja sa chcem baviť o tom ako 

pomôžeme Starému Mestu, ale je to otváranie Pandorinej 
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skrinky, lebo každý starosta má nejaký dlh, ktorý by chcel, 

aby sa, aby sa nejak riešilo, alebo má nejaké problémy.  

A je tu ešte jeden problém, že vlastne my sa 

zaviažeme k tomu, že vlastne my sa zaviažeme k tomu, že keď 

to bude stotisíc, že mesto dá zo svojho rozpočtu stotisíc. 

Za ten dlh. Hej?  

To znamená, že kde sa to dá dať z rozpočtu stotisíc 

na (gong) aký dlh, jako, to to to neni, že my predáme tú 

budovu a z tých peňazí to vyplatíme, hej? Aby sme to 

chápali.  

Ale ja naopak opakujem, že chceme nejakým spôsobom 

Starému Mestu v tomto pomôcť, ale musíme byť opatrní v tom, 

akým procesom sa to udeje.  

Nech sa páči,  

pán Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Asi som to nepomenoval správne, a teda som nebol 

pochopený. 
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Ja sa pýtam a neviem, kto mi na toto odpovie. Keďže 

my nevieme výšku dlhu a keďže pán Buocik dobre povedal, že 

sa môžu prihlásiť ďalší veritelia. A my teraz keď tomu dáme 

pečať mesta, že mesto bude znášať v rámci likvidácie tieto 

dlhy, či sa nieč či len nemotivujeme ďalších, aby sa 

prihlásili.  

Čiže, to nemôže byť akože témou samostatnej diskusie, 

ale či to má byť témou uplatnenia si vecného bremena. 

A ja neviem či na toto dneska je, ty vieš odpovedať. 

Lebo podľa mňa, nevieš.  

(poznámka: počuť „ja viem“) 

Áno? Čiže určite sa nestane to, že mesto to posvätí, 

že preberá záväzky za Staré Mesto. Čiže, nestane sa to, že, 

že motivujeme v zásade ďalších veriteľov, aby sa prihlásili 

do toho takzvaného konkurzu, do tej likvidácie?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Eee. Asi teraz môžme ísť už iba cez faktické.  

Pán Šinály,  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Kľúčovú informáciu podal pán poslanec, keď povedal, 

že je absolútne nepravdepodobné, že veritelia sa môžu 

domôcť zriaďovať u zriaďovateľov tejto nadácie akýchkoľvek 

peňazí.  

A to, že likvidátor, samozrejme, nemôže žiadne 

plnenie zo strany likvidátora byť požadované. To povedal aj 

pán Tešovič.  

Čiže, toto odfaknime.  

A okrem toho, prosím, teraz, pre teraz odfaknime aj 

otázku, že by mohli byť uplatnené voči Starému Mestu ako 

voči zriadeteľo zriaďoateľovi peniaze.  

A veľmi pekne poprosím, aby ste odsúhlasili to 

posunutie.  

A rozumiem morálnu požiadavku pani starostky, ktorá 

chce, že keby náhodou niečo vzniklo, aby mesto stálo pri 

nej.  

A vôbec nie som proti tomu, aby sa mesto takýmto 

spôsobom vyjadrilo, či už hlasovaním poslancov, alebo 

názorom primátora, lebo si myslím, že odviedlo Staré Mesto 
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neuveriteľný kus práce v oblasti, kde väčšina verejnej 

správy zväčša (gong) na to vy 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte mo môžme predĺžiť čas?  

Ešte, ešte. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno?  

To znamená, že. Okej.  

Ďakujeme pekne. 

Pani st.  

To znamená, že teraz máme stopky. Eee. Eee.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán Szabo, 

nech sa páči. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ja by som ešte ove eee odpovedal na tú otázku, že 

v akej výške je súhrn pohľadávok.? 
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Čo sa týka ponuky na uplatnenie predkupného práva, 

ktorú sme dostali od mestskej časti, je uvedené súhrn 

pohľávok veriteľov je približne dvestodvadsaťtisíc eur.  

To znamená, že eee kompletnú, konkrétnu štruktúru 

eee, konkrétna štruktúra tam nie je uvedená.  

Á, na základe informácie ešte ktoré sme dostali 

dodatočne mejlom (mailom), vzhľadom na to, že starosta 

mestskej časti v minulom roku uvádzal v komunikácii 

s hlavným mestom, že sa jedná o pohľadávky vo výške 

stodvadsaťtisíc eur, tak my sme sa dopytovali aj mestskej 

časti, že teda, kde vznikol ten rozdiel, tak, tak počas 

roka ešte prostredníctvom Slovenskej konsolidačnej úrad 

práce prihlásil ďalší dlh vo výške stotisíc eur približne, 

ktorý vznikol v dôsledku nevyúčtovania poskytnutej dotácie. 

Ak sa mýlim, alebo ak som to nie presne povedal, tak  

ma upravte.  

To znamená, že ešte behom jedného roka tam narástol 

dlh o o dvojnásobok.  

A čo sa týka v podstate povinnosti uhradiť už 

predrečníci povedali. A ja som úvodom aj povedal, 

ustanovenie z ktorého vy vychádza aj mestská časť a mmm 

podľa podľa môjho názoru, presne týmto spôsobom, eee, 

respektíve tým, eee, ako eee, akým eee spôsobom v podstate, 
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respektíve aj listovou komunikáciou, písomnou komunikáciou, 

respektíve aj na základe tejto diskusie je, je viac než 

pravdepodobné, že mestská časť ako likvidátor sa naozaj 

snaží a vyloží maximálne úsen úsilie eee zabez, eee, 

zabezpečiť eee, eee, úhradu tých záväzkov, avšak na základe 

tej kúpnej zmluve, na základe ktorej máme predkupné právo, 

my mesto naozaj môžeme v tomto prípade len pristúpiť 

k uplatneniu predkupného práva za tie tri eurá aj, aj 

nejaké centy a takýmto spôsobom zachrániť tú celú budovu aj 

stavbu, eee, respektíve, pozemok. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ak by som mohol do toho vstúpiť, že skúsme urobiť 

takúto vec, keďže aj po porade ešte s pánom kontrolórom, 

eee, navrhujem, aby sme odhlasovali to, že si uplatníme, 

uplatníme to, aby, aby MAJÁK ostal mestu a pravdepodobne 

nie som si istý, že či môžme my teraz zobrať na seba nejaký 

budúci dlh ako mesto, myslím, že to neni ani. Ja nie som si 

istý, že to je vôbec možné.  

Ale skúsme sa dohodnúť tu, a ja dám sľub nejaký, že 

chápem, že to je citlivá situácia, chápem, že to je 

v podstate, eee, v podstate vybojovaná vec, aj keď to 

vyzerá ako mínus, že nejakým spôsobom ako mesto pomôžeme, 
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ak tá situácia vznikne, budeme sa neajakým spôsobom 

podieľať na likvidácii toho dl dlhu, alebo nejakým spôsobom 

pomôžeme.  

Nie, nie som presvedčený, že teraz za to môžme nejak 

hlasovať za nejaké uznesenie, alebo dať to na papier. To 

je, to je moja ponuka zo strany mesta.  

Myslím, že tak, aby to, aby to bolo, aby sme tu 

budovu získali, alebo aby sa nám tá budova vrátila. To bola 

vždy mestská budova a zverená. Ale na druhej strane chcem 

deklarovať tu pred zastupiteľstvom a dúfam, že sa na tom 

zhodneme, že ak príde situácia, že Staré Mesto bude mať 

voči tomu nejaké dlhy, mesto bude ochotné nájsť spôsob ako 

im s nejakou časťou tých dlhov pomôže.  

Ale je to veľmi za hranu a otvárame Pandorinu 

skrinku. Hej?  

A teraz čo? Teraz buďme múdri.  

To znamená, že eee.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Návrhová komisia dostala návrh od pani starostky 

Aufrichtovej ako jediný návrh.  

Týka sa varianty, ale alternatívy číslo jedna, kde za 

konečnú čiarku, čiže to, čo máte pred sebou, nasleduje 

text: 

Postup pri vysporiadaní pohľadóvok uplatnený 

veriteľmi je nasledovný: 

Zistenie stavu v zátvorke výšky pohľadávok na návrh 

dohody o urovnaní s každým veriteľom, pomlčka úhrada jeho 

pohľadávok plus príslušenstvo,  

ďalej, v rámci dohody o urovnaní bude dohodnutý aj 

prevod pohľadávky, čiarka, prevod pohľadávky na hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava a úhrada z hlavného 

mesta Bratislavy priamo veriteľovi.  

Hlasujeme teraz o tomto doplnení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takto.  

Aby, aby, aby sme to mali jasné.  
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Že my, pp, no, prepáč. Poď. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať iba o doplnení. Čiže, nie o celej 

alternatíve. Iba o tom, či sa doplní alternatíva  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

jedna o tento text.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sekundu iba.  

Tvoj návrh bol aký?  

(poznámka: počuť mimo mikrofón: „čo“) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Na, na sekundu ešte iba riaditeľ magistrátu.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Už by sa nemalo hovoriť. Už 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nemalo by sa diskutovať.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

hasujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Noo. 

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

No ide o to, aby sme, ja, ja som mal návrh ako 

predkladateľ, aby sme samostatne hlasovali o tom uznesení 
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a alternatíve jedna, o ktorom budeme hlasovať a potom 

samostatne o tom návrhu pani poslankyne. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Len v opačnom poradí.  

Dobre. Aby sme si to vysvetlili. 

Ďakujem pekne.  

To znamená, že je všetkým jasné, ako to je?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre.  

V tom prípade, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za osem, proti štyri, zdržalo sa dvadsaťdva a 

nehlasovalos nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 4A-Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na stavbu so 
súpis. č. 3112 a pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
parc. č. 7434, vo vlastníctve neziskovej organizácie - 

Maják nádeje, n. o., v likvidácii  
návrh p. Aufrichtovej na doplnenie Alternatívy číslo 1 

 

 Prítomní: 34 Áno 8 Nie: 4 Zdržal sa: 22 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ZDRŽAL SA A. Berka  ZDRŽAL SA 

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová ZDRŽAL SA 

T. Kratochvílová,I.nám.ZDRŽAL SA R. Lamoš   

J. Mrva NIE  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák ZDRŽAL SA L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič NIE M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák  

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

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

P. Hochschorner  ZDRŽAL SA J. Káčer nám. ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ZDRŽAL SA 

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 
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J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  NIE J. Hrčka   

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrhová komisia. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Keďže neprešiel doplnenie alternatívy číslo jedna, 

budeme hlasovať o alternatíve číslo jedna, tak ako ju máte 

v materiály. Čiže, nezmenenú.  

A ešte na doplnenie, to znamená, uplatnenie 

predkupného práva hlavného mesta, aby bolo všetkým jasné.  
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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 veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Ešte raz chcem zopakovať svoj sľub starostke Starého 

Mesta, že keď tá situácia nastane, mesto sa s vami bude 

o tom baviť a nenecháme vás v štichu.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Myslím, že sme to urobili úplne na minútu presne.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 4A-Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na stavbu so 
súpis. č. 3112 a pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
parc. č. 7434, vo vlastníctve neziskovej organizácie - 

Maják nádeje, n. o., v likvidácii 
Alternatíva I. 

 Prítomní: 34 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislavy na stavbu so súpis. č. 3112 a 

pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434, vo 

vlastníctve neziskovej organizácie – MAJÁK NÁDEJE n.o., 

v likvidácii 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 

na nehnuteľnosti zapísané na LV č. 7477, a to na pozemok 

registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto,  

parc. č. 7434 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 505 

m², a na stavbu so súpis. č 3112 umiestnenú na pozemku 
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registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto,  

parc. č. 7434 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

505 m², od výlučného vlastníka MAJÁK NÁDEJE n.o., 

v likvidácii, so sídlom Karpatská 24, Bratislava, 

IČO 31821804, za kúpnu cenu 3,32 Eur. 

koniec poznámky) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vyhlasujem obedovú prestávku. Vidíme sa tu 

o štrnástej.  

Prosím vás, pred tým ako všetci zdrhnete, ja viem, že 

asi tým otravujem, ale keby náhodou, tak o trištvrte v tej 

súdnej sieni možnosť pozrieť sa na toho, na tie Privilégiá 

Ondreja III.  

Ďakujem pekne. 

Vidíme sa tu o štrnástej.  

Čo to?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Prepáčte, v súdnej siene Múzeum mesta Bratislava 

v Starej radnici. Tak. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno.  

Ešte jed, ešte jeden, ešte jeden oznam poslanca.  

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pripomínam členom konferent kol (conference call) 

komisie na ochranu verejného záujmu, že máme teraz od 

trinástej rokovanie k jednému návrhu na prijatie 

rozhodnutia vo veci prijatia rozhodnutia vo veci ochrany 

verejného záujmu.  

Dostali ste pozvánku od pána predsedu komisie 

Vetráka, ktorý tu ale nie je, takže budem ho zastupovať. 

Navrhujem, aby sme sa zišli v mezaníne.  

 

(prestávka od 13.00 h do 14.11 h) 
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BOD 40 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

... medzi nás, aby sme mohli začať. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(14.11 h) 

(poznámka: počuť mimo mikrofón „interpelácie“) 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážený poslanci, vážené poslankyne, poďme na to.  

Ideme priamo na bod štyridsať, to znamená bod 

Interpelácie. Ako vždy, je prerokovaný podľa obedňajšej 

prestávky je.  

Myslím si, že je nás dosť. Neviem kde sú poslanci zo 

s. 

(poznámka: počuť hovor mimo mikrofón) 

Dvadsaťpäť?  
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Tak keď.  

(poznámka: počuť hovor mimo mikrofón) 

Janko hovorí dvadsaťpäť, tak to nebude viac ani 

menej. To znamená, že musíme čakať ešte. 

(poznámka: počuť slová zo siene mimo mikrofón „nie, 

dvadsaťpäť stačí“) 

Mužský hlas: 

Nie, to je väčšina. To je. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, jasné, stačí nám malá vä, normálna väčšina. 

Takže, matika mi nejde proste (predsedajúci sa 

zasmial). 

Ďakujem pekne. 

To znamená, že poďme ďalej a poďme na Interpelácie. 

Kto má?  

My sme skončili, nie?  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takto, že máte body, ale podľa dohody po obednej 

prestávke idú Interpelácie, takže.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, nech sa páči, Interpelácie a dávam slovo 

organizačnému, nie?  

(poznámka: počuť zo sály mimo mikrofón ženský hlas: 

„nie, nezrozumiteľné slovo, podávajú interpelácie“, mužský 

hlas: „podávajú“) 

Jaj, prepáčte. Tu sme, podávame. To boli oné. 

Takže, otváram diskusiu k bodu Interpelácie.  

Nech sa páči. 

My ani nemáme kompletnú návrhovú komisiu. Môžme 

fungovať?  

(poznámka: počuť hlas zo sály „nemôžme“) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No?  
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Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nie, pán (poznámka: nezrozumiteľné slovo), Jenčík. 

Nie? 

Mužský hlas: 

Jenčík a  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Milan sa ospravedlnil, on príde, ale pán Jenčík je 

možno dole. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ježiš, toto je.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vy máte telefónne čísla na všetkých poslancov, že? 

Pani Kiczegová? 

Volajte mu, lebo neviem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Pán Vetrák je ospravedlnený, ale myslel som si, že sa 

dohodol s pánom Jenčíkom. Ešte že pani Pätoprstá je 

zodpovedná a je tu.  

Voláte mu niekto?  

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Áno. Voláme mu. 

(poznámka:  čaká sa na príchod člena návrhovej 

komisie poslanca Radovana Jenčíka) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Jenčík,  

keď ste dole v bufete, tak poďte hore, lebo bez vás 

nevieme začať. 

Teda otázka je, či môžme  začať aj bez nej, keď sú to 

interpelácie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Môžme. 

Tak, ja by som v podstate otvoril diskusiu k téme 

interpelácie.  
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Nech sa páči, pán poslanec Mrva. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Dobrý deň, 

ja mám po prvýkrát interpelácie a keďže sa nakopili, 

je ich päť.  

Čiže, vážený pán primátor,  

dovoľte mi interpelovať vás vo veci zabratia pozemkov 

mesta  a blízkej výstavby na obľúbenom rekreačnom mieste na 

Železnej studničke. 

Prosím o informáciu, či má mesto vedomosť a súhlasí 

s oplotením pozemka na parcele číslo 19587/4 a lomeno 6 

katastrálne územie Vinohrady blízke, v blízkosti skeltu 

Rybárskej reštaurácie, s uskladnením stavebného odpadu na 

pozemkoch mesta, uskladňovaním stavebného materiálu 

a strojov na pozemku mesta, s parkovaním motorových 

vozidiel a stavebných strojov na pozemku mesta mimo Cesty 

mládeže. 

Prosím o informáciu aké konkrétne kroky vyvinie mesto 

s cieľom ochrániť majetok mesta, životné prostredie, najmä 

blízky tok riečky Vydrica.  

Zároveň prosím o informáciu,  či má mesto vedomosť 

a súhlasí s umiestnením stavby na pozemku mesta parcele 
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číslo 19586 katastrálne územie Vinohrady, ktorá je 

využívaná tretími osobami na svoju podnikateľskú činnosť.  

Prosím o informáciu aké konkrétne kroky vyvinie mesto 

s cieľom ochrániť svoj majetok a zjednať nápravu na danom 

pozemku v tesnej blízkosti lesa a potoka Vydrica na jednom 

z najobľúbenejších rekreačných miest na Slovensku. 

Interpelácia číslo dva. 

Vážený pán primátor,  

prosím o informáciu či je stavba bufetu Bobo na 

Kamzíku umiestnená na parcele mesta číslo 19612/3 

katastrálne územie Vinohrady v súlade s predpismi, prípadne 

v súlade s nájomnou zmluvou.  

Zároveň prosím o informáciu, či je roky odstavené 

nepojazdné vozidlo ratrak umiestnené na blízkom lesnom 

pozemku patriace k danému bufetu umiestnené na tomto 

pozemku v súlade so zákonom a či k tomuto zabratiu lesa 

existuje nájomná zmluva?  

V prípade, ak ide o protiprávne umiestnenie stavby 

a vozidla, prosím o informáciu ako konkrétne bude mesto 

aktívne podporo, ochraňovať svoj majetok a dotknuté 

prírodné prostredie.  

Interpelácia číslo tri. 
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Vážený pán primátor, na Stromovej ulici je dlhodobo 

naplánovaná výstavba polyfunkčného domu Stromová na 

parcelách 544029, 505168 a 72 katastrálne územie Vinohrady. 

Na ktoré vydalo bývalé vedenie mesta súhlasné stanovisko. 

Keďže z môjho pohľadu existujú viaceré objektívne 

dôvody domnievať sa, že stanovisko bolo vydané v nesúlade 

so zákonom, prosím o informáciu, či je možné prehodnotiť 

vydané stanovisko hlavného mesta. 

Interpelácia číslo štyri. 

Prosím o informáciu, kedy začne príprava projektu 

opravy promenády na Železnej studničke od Červeného mosta 

po druhý rybník?  

A kedy a v akom rozsahu začne komplexná revitalizácia 

promenády od druhého rybníka po dolnú stanicu lanovky 

Snežienku, keďže pre tento rok je vyčlenených cca 

pätnásťtisíc eur v rozpočte organizácie MIB na projektovú 

dokumentáciu. 

A posledná interpelácia číslo päť. 

Vážený pán primátor,  

prosím o informáciu, zoznam všetkých žiadostí zo 

strany mestskej časti Nové Mesto o zvo zverenie pozemky, 

pozemkov zo strany hlavného mesta me a mestskej časti Nové 

Mesto, ktolé, ktoré boli adresované hlavnému mestu od roku 
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2017. Ideálne vo formáte číslo žiadosti, parcely dotknuté 

a účel zverenia, o ktoré žiada Nové Mesto. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči,  

pán Vlačiky. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja mám iba teda jednu interpeláciu na vás, pán 

primátor. 

Interpelujem vás vo veci uzatvorenia Strážnej a časti 

Vančurovej ulice na Kolibe bránami na diaľkové ovládanie. 

Tam v podstate táto situácia pretrváva viac ako desať 

rokov, od kedy sa v tomto území začalo stavať. 

Pozemky pod týmito komunikáciami sú podľa katastra 

prevedené do majetku hlavného mesta, ale v podstate 

obyvatelia priľahlých oblastí, ktorí by sa chceli dostať 

domov túto časť nemôžu využívať, musia využívať obchádzky 
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cez pol Koliby, kde často krát, ako, omnoho horšími 

uličkami bez chodníkov a tak ďalej.  

Tak mňa by zaujímalo, že na základe čoho a na základe 

akého rozhodnutia, dokumentu vôbec došlo k tomuto 

uzatvoreniu eee tejto Strážnej ulice týmito bránami. Či tie 

dôvody stále pretrvávajú kvôli čomu to bolo uzatvorené pred 

tými nejakými cirka desiatimi rokmi a zároveň by som chcel 

vedieť, že či je možné urobiť niečo v tom, aby táto ulica 

bola sprejazdnená pre verejnosť?  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Podľa mojich informácií už sú tie brány otvorené 

teraz. Myslím, že je prejazdná pre verejnosť, lebo už sa to 

tam rieši.  

Ale dobre. Samozrejme odpovieme na to písomne.ň 

Okej. 

Ďakujeme pekne. 

Pán poslanec Jenčík,  
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vy ste chceli nejaké slovo, ako možno, túto je tá 

príležitosť. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja len na svoju obhajobu, nebol som tu. Ja tiež mám 

komplikovaný život.  

Tretíkrát sedím v návrhovej komisii bez toho, že by 

sa ma niekto opýtal, napriek tomu tu sedím.  

Takže, (poznámka: poslanec sa zasmial) ja chcem vás 

poprosiť, nabudúce buď nech sa má orga z organizačného 

opýtajú, že či môžem a ja rád sa posadím, keď môžem. Ale 

mohol by si to skúsiť aj niekto iný už.  

Díky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Takže, ja, jasná výzva, inštrukcia pre naše 

o organizačné. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne.  
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Interpelácie odovzdáte aj písomne. To, alebo je nutné 

ich odovzdať aj písomne.  

To znamená, že pokiaľ nemáme ďalšie interpelácie, 

poďme asi ďalej na ďalší bod. 

 

 

BOD 9 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. ZÁHORSKÁ 
BYSTRICA, PARC. Č. 1259/6, MANŽELOM 
JIRKOVSKOVCOM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A tým  je, teraz to bude, aha, myslím že je to bod 

deväť? Dobre hovorím?  

Áno. Bod deväť, Návrh na predaj ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa pozemok v katastrálnom území Záhorská 

Bystrica, parcelné číslo 1259/6 manželom Jirkovskos 

Jirkovskovcom. Pardon, ospravedlňujem sa.  

Nech sa páči,  

pán Szabo, máte slovo. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 315 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Žiadateľmi sú magistra Barbora Jirkovská a inžinier 

Martin Jirkovský. 

Jedná sa o výmeru tridsaťštyri metrov štvorcových 

v katastrálnom území Záhorská Bystrica v lokalite eee na 

ulici Pútnickej. 

Žiadatelia o kúpu sú vlastníkmi susedných pozemkov. 

V súčasnosti je tento pozemok súčasťou vnútorného 

oplotenia vybudovaného okolo pozemkov žiadateľov.  

Zááá z tohoto dôvodu žiadatelia eee eee platia 

z titulu bezdôvodného obohatenia.  

Jednotková cena eee je stanovená znaleckým posudkom 

stopäťdesiatdva eur aj dvadsaťpäť centov za meter 

štvorcový, čo je dokopy päťtisícstosedemdesiatšesť eur aj 

päťdesiat centov.  

Eeem. Stanoviská odborných útvarov sú súhlasné. 

Stanovisko mestskej časti je súhlasné. 

Finančná komisia   odporúča materiál schváliť podľa 

predloženého mater, eee, návrhu.  
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Tento materiál bol dodatočne zaradený aj do komisie 

územného plánovania, ktorá ešte požiadala ho doplniť 

o presné, presné zakreslenie tej parcely, v rámci fotky, čo 

je momentálne uvedené aj na, na prezentácii. A prešiel som 

si to už počas prestávky aj s predsedom komisie.  

Eeem. A na úvod asi toľko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán starosta Hrčka,  

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Mňa len prekvapilo, že mali sme tu taký ten kus 

zeleného pása v Čunove za stopäťdesiat eur meter štvorcový, 

toto teda vyzerá byť výrazne lukratívnejší pozemok ako bol 

ten v Čunove, ktorý mimochodom neprešiel a je to opäť 

stopäťdesiat eur na meter štvorcový. Tak neviem no.  

Ja viem, že so znalcami to bolo dlhodobo 

problematické. Ale asi nejaká logika by mala sedieť. A keď 
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v Čunove to niekto ohodnotil na stopäťdesiat ten kus zelene 

tam niekde v stav, v časti, kde sa nedá staviať, tak toto 

za stopäťdesiat mi príde neadekvátne voči tomu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že tých stopäťdesiat bolo po zmene od 

finančnej komisie, alebo tunák priamo na meter. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie?  

To Čunovo bolo tak, že tam bola nejaká suma a tu sa 

to zmenilo na stopäťdesiat za meter na návrh poslanca a vo 

finančnej komisie neprešlo to.  

Len pre upresnenie. 

Pán Krúpa,  

nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som skôr povedal, že práve toto sa mi zdá 

vzhľadom na pomery ako starosta Záhorskej Byš Bystrice, 
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môžem povedať, že totot je skôr, podľa mňa, reálna cena. 

Skôr tá cena v tom Čuňove bola, podľa mňa, skôr 

prestrelená. Keby som to mal teda tak povedať.  

Reálne pozemky, aspoň teda pokiaľ viem, čo mi pani 

starostka hovorila, o aký typ pozemku išlo teda v Čuňove.  

Čiže, štandardné  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím si, že v Čunove.  

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

stavebné pozemky. 

V Čunove. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V Čunove. No. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka je na to háklivá, preto. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Mám, mám, mám ospravedlňujem sa, lebo mám trošku 

sennú nádchu, takže možnože n ň sa niekedy pre. 

Ale, proste, ja by som poprosil kolegov, keby uvedený 

materiál podporili v navrhnutom znení. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Augustinič,  

nech sa páči. 

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

Dobrý deň, pa, aj, ďakujem za slovo. 

Ja by som chcela vás poprosiť, pán primátor, či by 

sme nemohli pri osobitných zreteľov uvádzať, keď 

zverejňujeme materiál, aj dôvodové správy.  

Vzhľadom k tomu, že osobitný zreteľ ide v špeciálnom 

režime a tých osobitných zreteľov tu máme dosť veľa.  
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A obyvatelia, ktorí si pozerajú, alebo ľudia, ktorých 

zaujíma dianie v meste, si pozerajú materiály a osobitné 

zretele a nie vždycky z tých osobitných zreteľov vychádza, 

prečo vlastne hlasujeme osobitným  zreteľom. A mnohokrát to 

je uvedené reálne až v dôvodovej správe.  

Bolo to, napríklad, v prípade prenájmu kaviarne na 

Panskej, ten bol päť, čo sme tu mali.  

Čiže, bolo by fajn, keby sme naozaj uvádzali v dô, aj 

v dôvodovej správy, kde si obyvatelia a ktokoľvek, kto má 

záujem a chce si preveriť, či ten osobitný zreteľ má 

zmysel, alebo nemá zmysel, mohol prečítať, prečo ideme 

formou osobitného zreteľu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, že to je aj na naše oddelenie poznámka. 

A podľa mňa, celkom správna.  

Pani poslankyňa Pätoprstá,  

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

poslankyňa MsZ: 

Ja len uvediem, že osobitý zreteľ má dve položky 

v zákone. Jeden je ten, ktorý, kde musíte zdôvodniť prečo 

je to osobitý zreteľ z hľadiska nejakého verejného záujmu. 

A druhý osobitý zreteľ je, keď je tam hranica toho pozemku, 

kde očividne vidíte, že to je na hranici nejakého pozemku, 

kde asi bolo nezmyselné ponúkať to v nejakej obchodnej 

súťaži. On má najväčší záujem to odkúpiť.  

Ale mňa zaujíma iná vec. 

Je tam jeden nádherný strom. my sme si na komisii 

vyžiadali, eee, či to zahŕňa v tom po, sa to do toho 

pozemku, alebo nie. Ale teraz z toho plániku to neni vidno.  

A sme teda prosili, že či sa tam dá aspoň nejaká 

podmienka, že by sa to nevytínalo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

M môžte, môžme prepnúť na katastrálnu mapu a tam to 

uvidíme veľmi rýchlo, či ten strom v tom je, alebo nie je 

v tom pozemku?  

(poznámka: čaká sa na zobrazenie mapy) 

No, tak z tohto to moc neuvidíme.  
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Okej.  

Pochybujem, že to uvidíme.  

Nevadí. Poďme ďalej. 

To znamená, že pán Budaj, nech sa páči. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ja som tiež z tých, ktorí si povšimli, že včera 

televízia otvorila, sám neviem, či mala nejaký dôvod, jedna 

z komerčných televízií, tému ako na meste robíme osobitné 

zretele. 

Chcem vám navrhnúť, pán primátor, aby ste premysleli 

so svojim tímom naozaj dávať do podtitulu toho predaja, keď 

tam jak sa píše osobitný zreteľ, tak napit napísať 

z dôvodu, jedna veta.  

Ono totiž každý osobitný zreteľ sa dá do jednej, 

možno rozvitej vety vtesnať. Veľmi by to pomohlo pri 

orientácií občanov, aby nás nepodozrievali neustále 

z utrácania verejného majetku aj tam, kde je to, je to 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, ďakujem. 

Myslím si, že je to dobrý nápad.  

A skúsime to takto robiť. Teda, budeme to takto 

robiť.  

Pani Augustinič. 

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

Ďakujem. 

Ja už len krátko zareagujem. 

Áno, súhlasím, v takomto prípade, kedy predávame ja, 

ale teda, predávame osobitným zreteľom jasný pozemok. Ale 

napríklad, ako bol ten prípad tej Panskej, tak tam by sa to 

určite hodilo, aby to bolo jasné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Keby som mohol k tomu povedať, ja by som rád povedal 

aj k tej Panskej, že vlastne, aby, aby som to vysvetlil, 

lebo tam ten dôvod bol jasný. 
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Myslím si, že keď je nejaká kaviareň alebo nejaký 

prenájom, ktorý dobre funguje, aj Galéria je s tým 

spokojná, tak presne, to je ten moment, že netreba tam 

robiť súťaž.  

A ešte aj keď súhlasia so zvýšením ceny.  

Takže, to iba som tak doplnil. 

Nech sa páči,  

pán Szabo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem. 

Ja by som len doplnil.  

My sme preverovali, že či sa teda týka tá parcela aj 

toho stromu. A áno, tá parcela, respektíve na tej parcele 

je aj ten strom. a ja som preveroval, my v podstate aj 

v materiáli je u priložené k materiálu stanovisko oddelenia 

životného prostredia, kde je uvedené, že predaj pozemku na 

účel žiadateľa nie je v rozpore so záujmami životného 

prostredia a ochranou mestskej zelene, územnou ani druhovou 

ochranou prírody a krajiny.  
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Čiže, na základe súhlasných stanovísk sme to, sme to 

pustili ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skorej, akože, skúsme sa tu zastaviť na chvíľu. 

Skorej otázka bola od pani poslankyne, či my vieme 

podmieniť ten predaj tým, že ten strom tam musí byť. Musí 

ostať. Tak to znelo, podľa mňa.  

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Podmienku do, do tej kúpnej zmluvy môžeme uviesť. Len 

otázne je ako to právne vymôžeme. Akonáhle sa stane, 

prevedie vlastnícke právo toho pozemku na toho kupujúceho, 

potom následne ešte doža dožadovať sa.  

Môžeme tam prípadne ešte uviesť nejakú, poradím sa 

ešte s odde, respektíve po novom sekciou životného 

prostredia, či by sme tam nemohli dať ešte nejakú 

doplňujúc, nejaké doplňujúce ustanovenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Hrčka.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Obávam sa, že sa to určite nedá a z toho dôvodu, že 

jedine, že by sa ten pozemok pod tým stromom z tej, z toho 

predaja vyňal.  

Čiže, to neviem si to nejak predstaviť, tobôž keď 

niekto ten pozemok predá ďalej a tú podmienku mu tam 

neuvedie, tak ten ďalší tretí je dobromyseľný a nemô nemôže 

o týchto veciach ďalej vedieť a tak ďalej.  

Takže, tam je toľko vecí, ktoré sa dajú úplne že 

ľahkým spôsobom obísť. Že to, podľa mňa, nemá zmysel nemá 

ani riešiť.  

Čiže, buď sa to predá a ten strom je potom na tom 

žiadateľovi, čo s ním spraví, alebo sa ten strom z toho 

výjme. Hej? Ako, to je asi jedniné riešenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne. 
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Pán primátor, dámy a páni, ja si tiež neviem 

predstaviť typ vecného bremena, ktoré by sme tam si 

uplatnili.  

A po druhé.  

Platí predsa, veď vyrúbať akýkoľvek strom je správne 

konanie. Výrubové povolenie na to musí byť. To znamená, že 

to nie je tak, že teraz zajtra ten strom zmizne bez 

akejkoľvek náhrady, ak k takému výrubu dôjde, tak bude tam 

nejaká náhradná zeleň niekde, niekde sa bude realizovať.  

Takže, myslím si, že toto je debata úplne zbytočným 

smerom. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Krúpa,  

nech sa páči. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som vlastne toto, čo kolega Buocik povedal, ako. 

Ale to som chcel v tom druhom smere povedať. Áno, však tam 
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je samostatné výrubové konanie, ktoré je normálny proces, 

ktorý sa môže, alebo nemusí skončiť úspešne. 

V každom prípade treba zdôrazniť, že tento pozemok 

vlastne oni reálne mali oplotení, hej. Až sa samozrejme že 

došlo k úmrtiu starého pána a následne dedením a dokúpením 

vecí, existuje aj stavebné konanie na existujúcej parcele.  

Čiže, ani ten strom nie je dôvodom, že by bol 

súčasťou nejakej parcely, ktorá, na ktorej by mala 

prebiehnúť, prebehnúť výstavba.  

Ja si dokonca myslím, že ten strom oni s veľkou 

radosťou si tam nechajú. 

Samozrejme, do momentu, pokiaľ nebude prichádzať, čo 

sa veľakrát stane, či už z hľadiska rôznych iných 

poveternostných alebo iných, že môže ohrodzovať, ohrozovať 

nejakým spôsobom život.  

Ale v každom prípade ide o o zam, o umožnenie vlastne 

na hlavnú komunikáciu a zosúladenie právneho stavu so 

skutkovým, ktorý dlhodobo takto nejakým spôsobom fungoval. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak nie sú ďalšie príspevky do diskusie, dávam slovo 

návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže hlasujeme o bode deväť, to je návrh na predaj 

ako os, prípadu osobitého zreteľa týkajúce sa pozemku 

v Čunove pani Te Teškovej.  

Upozorňujem, že potrebujeme tri pätiny všetkých, aby 

to prešlo. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pardon, Jirkovsko Jir  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Proste, manželom v bode číslo deväť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní tridsaťjedna. 

Za tri  

eee, tridsaťdva, 

za tridsaťjedna, proti nula, zdržal sa nu jeden, 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 9-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 1259/6, manželom Jirkovskovcom 

 Prítomní: 32 Áno 31 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.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

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

P. Hochschorner   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 ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ZDRŽAL SA  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 1259/6, manželom Jirkovskovcom 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ v k. ú. 

Záhorská Bystrica, parc. č. 1259/6 –zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 34 m², oddeleného GP č. 132/2017 od 

pozemku registra „E“ parc. č. 652/2, k. ú. Záhorská 

Bystrica, evidovanom na LV č. 7186, do bezpodielového 

spoluvlastníctva Mgr. Barbory Jirkovskej a Ing. Martina 

Jirkovského, obaja bytom Pútnická 12, Bratislava, za kúpnu 

cenu 5 176,50 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 
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zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo 

dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými 

stranami. 

Osobitný zreteľ predaja novovytvoreného pozemku registra 

„C“ parc. č. 1259/6, k. ú. Záhorská Bystrica, vzniknutého 

GP č. 132/2017, zdôvodňujeme jeho dlhodobým užívaním 

vlastníkmi priľahlých pozemkov registra „C“ parc. č. 1256, 

parc. č. 1257, parc. č. 1258, parc. č. 1259/11, parc. č. 

1264 a parc. č. 1265, k. ú. Záhorská Bystrica, toho času 

žiadateľmi. Pozemok je súčasťou vnútorného oplotenia 

vybudovaného okolo daných pozemkov. Jeho predajom dôjde k 

sceleniu pozemkov vo vlastníctve žiadateľov. 

koniec poznámky) 
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BOD 10 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCU SA 
POZEMKOV  V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 
MESTO, RADVANSKÁ ULICA, A TO POZEMOK 
PARC. Č. 1866/11 VO VLASTNÍCTVE 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY, 
ZA POZEMKY PARC. Č. 1772/26 
A PARC. Č. 21505/22 V PODIELOVOM 
SPOLUVLASTNÍCTVE ING. ALEXANDRA 
ČEREVKU S MANŽELKOU ING. KATARÍNOU 
ČEREVKOVOU A ING. MARTINA MIHALA 
S MANŽELKOU MGR. ANDREOU MIHALOVOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo desať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa pozemky v v katastrálnom území Staré Mesto, 

Radvanská ulica, a to pozemok vo vlastníctve hlavného mesta 

SR Bratislava, za pozemky v podielovom spoluvlastníctve 

inžiniera Alexandra Čerevku a s manželkou a inžiniera 

Martina Mihala s manželkou. 

Poprosím spracovateľa. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem. 

Jedná sa o pozemky v lokalite v katastrálnom území 

Staré Mesto eee pri Radvanskej ulici. 

Čo sa, ob obidva pozemky sú na tom istom mieste, 

prakticky vedľa seba.  

Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta sú vo výmere 

dvadsaťštyri metrov štvorcový, pozemky v podielovom 

spoluvlastníctve žiadateľov sú vo výmere dvadsaťpäť metrov 

štvorcový. 

Na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta sa nachádza 

zeleň, pričom ide o nehnuteľnosť, ktorá je v pre hlavné 

mesto samostatne neupotrebiteľná a zároveň je vklínená do 

pozemku eee vo vlastníctve žiadateľov. 

Uvedenou zámenou by, by sa hlavné mesto stalo 

výlučným vlastníkom všetkých pozemkov určených podľa 

územného plánu zóny Královskej, Královské údolie Bôrik 

v znení zmien a doplnkov na trasovanie pešieho chodníka 

Radvanskej ulice a Královského údolia.  

Uvedenú informáciu, respektíve informáciu 

o predkladaní tohto materiálu sme postúpili aj na príslušné 

oddelenie a v prípade, pokiaľ by došlo k zámene pozemku, 
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tak je možné začať s realizáciou vybudovania predmetného 

pešieho chodníka.  

Zámena, výmery zamieňaných pozemkov nie sú totožné 

a rozdiel v hodnotách pozemkov predstavuje sumu stotrinásť 

eur aj dvadsaťosem centov. Zámena bude realizovaná bez 

vzájomného finančného vyrovnania, nakoľko sa žiadatelia, 

nakoľko si žiadatelia nenárokujú zaplatenie uvedeného 

finančného rozdielu.  

Stanoviská odborných útvarov sú súhlasné. 

Stanovisko mestskej časti je súhlasné. 

Komisia odporú, finančná komisia odporúča schváliť 

materiál podľa predloženého uznesenia. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Nech sa páči, prihláste sa. 

Tak nech a páči, pán Budaj. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Myslel som, že budú viacerí k tomu diskutovať.  

Ak je to tá zámena za ten chodník, hej? Dobre tomu 

rozumiem. Desiaty bod.  

No v každom prípade sme mali opakovane pokusy, že 

občania mali nejaký zvyškový pozemok a ponúkali ho mestu 

zámenou za, za svoj. Chcem upozorniť vedenie mesta a pána 

riaditeľa, že tento fenomén je veľmi nepríjemný a nie je na 

čo byť pyšný, ale pod verejnými priestranstvami mesta je 

množstvo pozemkov vo vlastníctve súkromných osôb. Mesto 

neprikračuje k zámenám, pretože by vlastne sa zrútil celý 

hospodársky výsledok mesta by sa, najmä ak by mali byť 

náhrady finančné. Ale aj keď sú vecné, tak je to precedens.  

Čiže, zvážte si, či vôbec tento precedens navrhujete 

ako mesto, pretože idete proti tomu záujmu, ktorý doteraz 

sa strážil. 

Iná vec je odpredaj pozemku. Ja vám odporúčam, aby 

ste materiál v tejto podobe stiahli a vypracovali návrh pre 

občana buď na prenájom, alebo na odpredaj pozemku. Pokiaľ 

tomu, ak to bude možné urobiť podľa osobitného zreteľa, tak 

prípadne aj tak. Ale v tejto podobe otvárate Pandorinu 

skrinku zámien pozemkov pod verejnými priestranstvami.  
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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. 

Poprosím spracovateľa. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ja by som si len dovolil upozorniť, že v tomto 

prípade sa nejedná o zámenu pozemku pod, pod komunikáciou 

vo vlastníctve mesta, ale práve zámenou pozemkou by mesto 

malo vlastnícky vzťah k celej, po celej dĺžke tej parcely 

k tomu, aby mohlo následne vybudovať ten prepojovací 

chodník.  

Čiže,  v dôsledku tej zámeny by sme mo mohli ten cho, 

tú komunikáciu následne vybudovať.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

S faktickou pán Budaj,  

nech sa páči. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

To je politická otázka.  

Čiže, to sa musí mesto rozhodnúť. Ja odporúčam to 

zvážiť celý, celý ten strategický postup. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Dobre, tak ďakujem. 

Diskusia už nepokračuje.  

Poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže hlasujeme o bode číslo desať o zámene pozemkov 

v katastrálnom území Staré Mesto. Jedná sa o materiál, 

ktorý máte v prílohe, bez nejakých  zmien. A potrebujeme na 

to tri pätiny, keďže sa jedná o osobitý zreteľ. 
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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. 

Poprosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna poslancov. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa, zdržali sa 

štyria poslanci, nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 10-Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúcu sa pozemkov  v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, Radvanská ulica, a to pozemok parc. č. 1866/11 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky 

parc. č. 1772/26 a parc. č. 21505/22 v podielovom 
spoluvlastníctve Ing. Alexandra Čerevku s manželkou 

Ing. Katarínou Čerevkovou a Ing. Martina Mihala s manželkou 
Mgr. Andreou Mihalovou 

 Prítomní: 31 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 4 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 
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J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka ZDRŽAL SA  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

Radvanská ulica, a to pozemku, parc. č. 1866/11, vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky, parc. 

č. 1772/26 a parc. č. 21505/22, v podielovom 

spoluvlastníctve Ing. Alexandra Čerevku s manželkou Ing. 

Katarínou Čerevkovou a Ing. Martina Mihala s manželkou Mgr. 

Andreou Mihalovou 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zámenu pozemkov v k. ú. Staré Mesto, 

a to pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 1772/26 – záhrady 

vo výmere 14 m² a parc. č 21505/22 – ostatné plochy 

vo výmere 11 m², oba zapísané na LV č. 9549, v podielovom 

spoluvlastníctve Ing. Alexandra Čerevku s manželkou 

Ing. Katarínou Čerevkovou v podiele 1/2, obaja bytom 

Kuklovská 82, Bratislava, a Ing. Martina Mihala s manželkou 

Mgr. Andreou Mihalovou v podiele 1/2, obaja bytom Bulíkova 

9, Bratislava, v celkovej výmere 25 m², za pozemok registra 

„C“ KN parc. č. 1866/11 – ostatné plochy vo výmere 24 m², 

bez založeného listu vlastníctva, vytvoreného GP č. 71/2017 
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oddelením od pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1866, 

zapísaného na LV č. 10, vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, bez vzájomného finančného vyrovnania,  

s podmienkami: 

1. Zámenná zmluva bude žiadateľmi podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva 

nebude žiadateľmi v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2. Zámenná zmluva bude uzatvorená tak, že pozemky sa 

zamenia bez vzájomného finančného alebo iného 

vyrovnania. 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou 

dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov v 

podielovom spoluvlastníctve žiadateľov, na ktorých by malo 

byť vybudované pešie prepojenie Radvanskej ulice a 

Kráľovského údolia v zmysle platného Územného plánu zóny 

Kráľovské údolie – Bôrik v znení zmien a doplnkov, a 

pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 

priľahlého k pozemkom v podielovom spoluvlastníctve 

žiadateľov. 

koniec poznámky) 
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BOD 11 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
STARÉ MESTO, PARC. Č. 21377/11, 
PARC. Č. 21378/20, PARC. Č. 
21377/13,  PARC. Č. 21378/4, PARC. 
Č. 21378/21, PARC. Č. 21378/33, 
PARC. Č. 21375/6, PARC. Č. 21375/7, 
SPOJENÝM ŠTÁTOM AMERICKÝM 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poďme ďalej bodom číslo jedenásť. Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa. 

(poznámka: je počuť mimo mikrofón „bolo stiahnuté“) 

Pardon.  

(poznámka: bod bol stiahnutý z návrhu programu 

rokovania) 

Takže pokračujeme bodom číslo trinásť.  
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BOD 12 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
STARÉ MESTO, PARC. Č. 731, 
SPOLOČNOSTI RESPECT, S.R.O., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže pokračujeme bodom číslo trinásť. Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného  

(poznámka: počuť mimo mikrofón zo sály rôzne hlasy 

„dvanásť, dvanástka, dvanástka, dvanástka“) 

Tak to už je, dobre. 

Bod číslo dvanásť, Návrh na schválenie prípadu 

osobitného zreteľa nájom pozemku v katastrálnom území Staré 

Mesto spoločnosti ReSpect, esero (s. r. o.) so sídlom 

v Bratislave. 

Nech sa páči,  

spracovateľ. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 346 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o pozemok vo výmere päťstotrinásť metrov 

štvorcových, situovaný vo vnútrobloku medzi ulicami Zochova 

a Kozia.  

Účelom nájmu je kultivácia a starostlivosť o zeleň na 

náklady žiadateľa.  

Nájomná zmluva je na dobu neurčitú.  

Výška navrhovaného nájomného je na základe 

rozhodnutia primátora z roku 2015 v celkovej sume 

štyritisícstoštyri eur za rok.  

Na uvedený pozemok už v minulosti spoločnosť mala 

nájomnú zmluvu. Nájom bol dojednaný na dobu určitú. Eee. 

Oddelenie živ 

Vzhľadom na to, že sa jedná o zeleň, sme žiadali ešte 

špeciálne nech sa na to pozrie aj oddelenie životného 

prostredia, ktoré sa vyjadrilo, že nemá voči nájmu 

námietky. Ďalej v stanovisku uviedli, že pozemok nie je 

vhodný do programu adopcie zelene z dôvodu, že do programu 

sú zaraďované verejné prístupné plochy. Dotknutá plocha je 

v uzavretom vnútrobloku, pre verejnosť neprístupná. 

Stanoviská ostatných oddelení sú súhlasné.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 347 

Stanovisko mestskej časti je súhlasné.  

Finančná komisia materiál prerokovala a schválila.  

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Nech sa páči,  

pán poslanec Polakovič. 

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

Ja sa chcem spýtať predkladateľa a aký je tam stav 

prístupu na ten pozemok. Čí je vlastne prístup možný iba 

pre je pre žiadateľa, alebo či môžu mať prístup na ten 

pozemok aj obyvatelia okolitých domov.  

Ide mi tu o to, že kvalita života v meste má jasný 

súvis so zeleňou a a tuná vlastne ako keby v úvodzovkách 

prenájmom privatizujeme časť tejto zelene, ktorý mohol byť, 

mohol slúžiť miestnym obyvateľom rovnako. 
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Čiže, mňa zaujíma či v rámci tohto prenájmu bude ten 

pozemok prístupný iba žiadateľovi, alebo aj dajme tomu 

nejakým okolitým obyvateľom a či bola zvažovaná alternatíva 

taká, že dajme tomu boli obyvatelia informovaní, že tento 

pozemok by mohli nejako spoločne užívať.  

Zoberem to trošku hipstersky možno, na nejakú 

komunitnú záhradku, alebo niečo. Nejaký parčík sami pre 

seba.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ja by som chcela za mestskú časť povedať, že mestská 

časť pripravuje koncepciu vnútroblokov, aj vôbec, ako k nim 

pristupovať. A toto je príklad toho, kde mestská časť dáva 

súhlas a myslíme si, že najlepšie sa o to postarajú tí, 

ktorí majú najbližšie k tomuto územiu. 
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Máme viacej takýchto vnútroblokov v rámci Starého 

Mesta, takže chceme to v takom väčšom, alebo v koncepčnom 

balíku prijať.  

Ale toto, keďže je to na stole, tak sme dali súhlasné 

stanovisko.  

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 Vagač. 

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

Ďakujem. 

Ja som sa chcel len prihovoriť to, čo hovoril Ivan 

Polakovič. 

Skutočne, tým, že tam nie je prístup, tak ako pán 

Szabo hovoril, z verejnosti, ako z ulíc, ale je kludne 

možné, že, že to urobiť ako verejne prístupné z tých iných 

domov. Lebo to sú naozaj vzácne časti Starého Mesta. 

A teda, pripájam sa aj, aj to, čo hovorila pani 

starostka, že, že pred tou koncepciou využívania tých 

vnútroblokov, či to má význam teraz im to z, či, či to 
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nemôžme s tým počkať a potom, potom to schváliť. Lebo však 

ten nájom, oni to majú teraz a ten nájom môže byť aj 

schvaľovaný o mesiac.  

Čiže, toto tiež dávam na zváženie, že, že či to  

s týmto nepočkať.  

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. 

Nech sa páči,  

spracovateľ, máte slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ja by som možno dodal, že doposiaľ účelom nájmu bola 

realizácia sadových a parkových úprav a následné 

udržiavanie a užívanie zelene na predmete nájmu. To 

znamená, že aj to, čo je tam v súčasnej dobe vybudované, 

tak už to bolo vybudované eee nájomníkom s tým, že 

žiadateľom v podstate je, o nájom je zároveň aj vlastníkom 

byto, dvoch bytov a tridsaťjedna nebytových priestorov 

v tom okolí.  
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To znamená, že prakticky tam naozaj verejnosť bežným 

spôsobom nedokáže sa tam dostať. A to bola aj otázka na 

životné, oddelenie životného prostredia toho času, že prečo 

sa to nerieši nejakým, nejakým iným spôsobom. A tam 

vyslovene sa to aj preverovalo. A tam by bo, tam je 

prakticky nemožné za súčasných okolností to tak sprístupniť 

bežnej verejnosti, aby, aby sa to dalo, dalo riešiť formou 

nejakej adopcie zelene, alebo niečo podobným spôsobom.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Už nie je prihlásený do diskusie ďalší diskutujúci, 

tak poprosím návrhovú komisiu.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme schvaľovať bod číslo dvanásť v kastra, ide 

o prípad hodný osobitého zreteľa v katastrálnom území Staré 

Mesto a na prenájom ide za účelom kultivácie 

a starostlivosti o zeleň na vlastné náklady.  

Ostatné tak, ako je v materiáli. 
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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. 

Tak poprosím, môžeme hlasovať.  

Registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna poslancov. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržali sa dvaja 

poslanci, nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 12-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 731, spoločnosti ReSpect, s.r.o., so 
sídlom v Bratislave 

 Prítomní: 31 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák ZDRŽAL SA L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   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 ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 731, spoločnosti ReSpect, s.r.o., so sídlom 

v Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 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 pozemku registra „C“ KN 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 731 –zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 513 m², bez založeného listu 

vlastníctva, ktorý vznikol z identickej pozemkovoknižnej 

parcely č. 731, evidovanej v pozemkovoknižnej vložke 

č. 3023, spoločnosti ReSpect, s.r.o., so sídlom 

na Michalskej 5 v Bratislave, IČO 35810131, za účelom 

kultivácie a starostlivosti o zeleň na vlastné náklady, 

na dobu neurčitú, za nájomné 8,00 Eur/m²rok, čo predstavuje 

ročne sumu 4 104,00 Eur,  

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
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mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu pozemku v k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 731, spoločnosti ReSpect, s.r.o., 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 majetkovoprávneho 

usporiadania pozemku, parc. č. 731, ktorý spoločnosť 

ReSpect, s.r.o., ako spoluvlastník susedných nehnuteľností 

na pozemkoch, parc. č. 728 a parc. č. 729, plánuje 

kultivovať a vykonávať starostlivosť o zeleň na vlastné 

náklady. 

koniec poznámky) 
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BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. RAČA, PARC. Č. 17323/51, 
SPOLOČNOSTI KONSTRUKT INVEST S.R.O., 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej. Máme tu bod číslo trinásť, Návrh 

na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom 

časti pozemku v katastrálnom území Rača spoločnosti 

Konstrukt Ive Invest eseró (s. r. o.) so sídlom 

v Bratislave. 

Nech sa páči,  

spracovateľ. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o nájom časti pozemku na Cyprichovej ulici 

vo výmere desať metrov štvorcových za účelom nájmu 

umiestnenia zariadenia staveniska k nadstavbe bytového domu 

Cyprichova 82, 84, 86 v Bratislave. 

Výška nájmu je stanovená na základe rozhodnutia 

primátora z roku 2015. 
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Stanoviská jednotlivých odborných oddelení sú 

súhlasné alebo s podmien, prípadne s podmienkami, ktoré sú 

zapracované v nájomnej zmluve.  

Stanovisko mestskej časti je súhlasné takisto 

s podmienkami, ktoré sú zapracované. 

Finančná komisia navrhuje schváliť materiál podľa 

predloženého návrhu uznesenia.  

Mestská rada materiál prerokovala a odporúča ho 

prerokovať na me, mestskom zastupiteľstve. 

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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Nech sa páči,  

pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja by som sa len chcela spýtať, sa mi to pomaly 

načítava, či sa k tomu vyjadroval bývalý pán starosta, 

alebo súčasný pán starosta Rače?  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, poprosím, aby reagoval spracovateľ materiálu. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Sekundu. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja ale do toho vstúpim, že to povolenie podpísal pán 

Drotován.  

To stavebné povolenie.  

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Áno, na strane päťdesiatdva je podpísané už priamo, 

alebo respektíve uvedené aj stavebné povolenie 
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k predmetnému pozem, respektíve k predmetnej rekonštrukcii, 

podpísané pánom magistrom Michalom Drotovánom. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Poprosím pani poslankyňu Antalovú.  

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela len uviesť pár slov k tomuto 

materiálu. 

Jedná sa vlastne o rekonštrukciu a zateplenie 

bytového domu. 

V Krasňanoch takýmto, takouto rekonštrukciou prešli 

takmer všetky obytné domy, ktoré tam sú a tento je jeden 

z posledných, ktorý čakal rekonštrukciu. A preto by som vás 

teda chcela poprosiť o podporenie tohto návrhu, pretože sa 

jedná, a vlastne vyjdeme v ústrety obyvateľom, ktorí si 

z vlastných financií rekonštruujú a revitalizujú bytový 

dom.  

Ďakujem veľmi 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: 

Uhm. 

Ďakujem pekne. 

Do diskusie už nie je prihlásený ďalší poslanec.  

Poprosím návrhovú komisiu.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode trinásť. Ide o prípad hodný 

osobitného zreteľa v katastrálnom území Rača. Výmera desať 

metrov štvorcových, za účelom zriadenia staveniska, 

pravdepodobne teda k zatepleniu, tak ako je uvedené 

v materiáli.  

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. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri poslancov. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 13-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 
ú. Rača, parc. č. 17323/51, spoločnosti Konstrukt Invest 

s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 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 ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   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 ÁNO M. Chren   
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R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO 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 prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, 

parc. č. 17323/51, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o., so 

sídlom v Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN 

v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17323/51 – ostatné 

plochy, bez založeného listu vlastníctva, ktorý zodpovedá 

časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 1514/1 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 10 m², LV č. 400, 

pre spoločnosť Konstrukt Invest s.r.o., so sídlom Halašova 

10, Bratislava, IČO 35861614, za účelom umiestnenia 

zariadenia staveniska k „Nadstavbe bytového domu Cyprichova 

82, 84, 86 v Bratislave“, na dobu neurčitú 

odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume 182,50 

Eur/m²/rok, čo pri výmere 10 m² predstavuje ročne sumu 

1 825,00 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 v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN 

v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17323/51, 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 žiadateľovi bolo vydané 
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stavebné povolenie k „Nadstavbe bytového domu Cyprichova 

82, 84, 86 v Bratislave“ podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov s podmienkou umiestnenia 

zariadenia staveniska na pozemku, ku ktorému má žiadateľ 

vlastnícke alebo iné právo. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO 
VÝMERE 103,12 M², V STAVBE, SO 
SÚPIS. Č. 1183,  NA BAGAROVEJ 20 
V BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, NA 
POZEMKU PARC. Č. 2879, OBČIANSKEMU 
ZDRUŽENIU INKLÚZIA, SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom. Je to bod číslo štrnásť, 

Návrh na schválede, schválenie prípadu os hodného 

osobitného zreteľa, nájom nebytových priestorov 
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na Bagarovej 20 v katastrálnom území Dúbravka občianskemu 

združeniu Inklúzia so sídlom v Bratislave. 

Poprosím spracovateľa materej materiálu. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o ná nájom nebytových priestorov vo výmere 

stotri metrov aj dvanásť stotri celá dvanásť metrov 

štvorcových, v stavbe na Bagarovej ulici číslo 20 

v katastrálnom území Dúbravka občianskemu združeniu 

Inklúzia so sídlom v Bratislave za účelom prevádzkovania 

rehabilitačného strediska ako sociálnej služby pre 

prenajímateľov, prijímateľov odkázaných na sociálnu službu 

na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej 

zmluvy. 

Nakoľko nájom skončí dňa 31. 7. 2019 bolo občianske 

združenie Inklúzia listom zo dňa 15. 1. 2019 vyzvané, aby 

v prípade záujmu o predĺženie doby nájmu vyššie uvedeného 

nebytového priestoru podalo písomnú žiadosť. Inklúzia túto 

možnosť využila a túto pís písomnú žiadosť predložila.  

Eeem. Mmm. 

Materiál je pripravený v dvoch variantách.  

Alternatíva jedna je tisícdvadsaťdeväť eur aj 

šestnásť centov za predmet nájmu za celý rok, ktorý, táto 
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alternatíva vychádza na základe návrhu nájomníka, 

respektíve na základe doterajšieho nájmu.  

A alternatíva dva vychádza na základe rozhodnutia 

primátora z roku 2015.  

Stanoviská odborných oddelení sú súhlasné. 

Finančná komisia materiál prerokovala a odporúča 

schváliť, nie je síce tuto v zápisnici napísané, v ktorej, 

v ktorom variante, ale ja, ja mám poznačené aspoň, že je to 

varianta jedna.  

Mestská rada materiál prerokovala a odporúča materiál 

prerokovať na mestskom zastupiteľstve. 

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. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Do diskusie sa neprihlásil nikto.  

Tak poprosím návrhovú komisiu. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode štrnásť ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa v katastrálnom území Dúbravka. Je, ide 

o nájom nebytových priestorov stotri metrov štvorcových  

pre občianske združenie Inklúzia.  

Ostatné tak, ako je v materiáli.  

Hlasujeme teda o alternatíve číslo jedna. Jedná sa 

o tisícdvadsaťdeväť aj šestnásť centov za rok na celý 

predmet nájmu. 

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. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných tridsaťtri poslancov. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 14-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 
103,12 m², v stavbe, so súpis. č. 1183,  na Bagarovej 20 
v Bratislave, k. ú. Dúbravka, na pozemku parc. č. 2879, 
občianskemu združeniu Inklúzia, so sídlom v Bratislave 

alternatíva číslo 1 

 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 ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO 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  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 103,12 

m² v stavbe, so súpis. č. 1183 na Bagarovej 20 v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, na pozemku, parc. č. 2879, 

občianskemu združeniu Inklúzia so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 04. 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 nebytových priestorov vo výmere 

103,12 m² v stavbe so súpis. č. 1183 na Bagarovej 20 v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, na pozemku, parc. č. 2879, 

občianskemu združeniu Inklúzia so sídlom Panenská 29 v 

Bratislave, IČO 31800785, za účelom prevádzkovania 

Rehabilitačného strediska ako sociálnej služby pre 

prijímateľov odkázaných na sociálnu službu, na dobu 

neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za 

nájomné 1 029,16 Eur/rok za celý predmet nájmu,  

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Navrhovaný nájom nebytových priestorov vo výmere 103,12 m² 

v stavbe so súpis. č. 1183 na Bagarovej 20 v Bratislave, k. 

ú. Dúbravka, na pozemku, parc. č. 2879, občianskemu 

združeniu Inklúzia so sídlom Panenská 29 v Bratislave, IČO 

31800785, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 
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občianske združenie Inklúzia ako doterajší nájomca v 

predmetných nebytových priestoroch prevádzkuje 

Rehabilitačné stredisko ako sociálnu službu pre 15 

prijímateľov odkázaných na sociálnu službu. Ide o aktivitu, 

ktorá je tréningovou pre túto cieľovú skupinu. Cieľom 

občianskeho združenia Inklúzia je podporiť uvedenú cieľovú 

skupinu na ceste za nezávislosťou a samostatnosťou, čo sa 

jej každoročne darí. Z tohto dôvodu má naďalej záujem 

prevádzkovať predmetné nebytové priestory na uvedený účel. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 15 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. KARLOVA VES, PARC. Č. 1744/275 
A PARC. Č. 1826/9, MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-KARLOVA VES 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, ideme na bod číslo pätnásť, Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom časti 
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pozemkov v katastrálnom území Karlova Ves mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves. 

Poprosím spracovateľa. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ide o nájom časti pozemkov vo vlastníctve hlavného 

mesta medzi Karloveskou a si Sumbalovou ulicou vo výmere 

osemsto metrov štvorcových. 

Účelom nájmu je vybudovanie a užívanie verejného 

spojovacieho chodníka, ktorý spojí existujúci nadchod nad 

Karloveskou ulicou so Sumbalovou ulicou a Ulicou Jána 

Stanislava.  

Nájomná zmluva je navrhovaná na dobu neurčitú.  

Výška navrhovaného nájomného je v dvoch 

alternatívach. 

Alternatíva jedna je stanovená na podľa požiadavky 

mestskej časti, eee, je to v sume jed jedno euro za celý 

predmet nájmu počas celej doby nájmu. 

Alternatíva dva opäť vychádza na základe rozhodnutia 

primátora z roku 2015. 

Stanoviská odborných oddelení sú súhlasné. 
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Finančná komisia materiál schváliť podľa predloženého 

návrhu uznesenia vo variante jedna. To znamená za jedno 

euro. 

Rada materiál schválila a odporučila prerokovať na 

mestskom zastupiteľstve. 

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. 

Otváram k tomu to bodu diskusiu.  

Pán poslanec Vagač,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja by som zase chcel navrhnúť zmenu textu v materiáli 

a to je v nájomnej zmluve.  

To je článok 4 bod 14, kde sa asi nejakou chybou 

dostalo, že to vézetenko (VZN) starostlivosti o verejnú 

zeleň nie je číslo 8/93, ale je to vézetenko (VZN) číslo 

5/2018, a to je vézeten (VZN) o starostlivosti o verejnú 

zeleň. 
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Čiže, toto tam je ne zle uvedené. 

A samozrejme, aj potom je ešte na konci tohto bodu 

je, že za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný 

zaplatiť sankcie v zmysle vyššie uvedeného všeobecno 

záväzného nariadenia. V tomto novom vézetenku (VZN) už nie 

sú sankcie.  

To znamená, že ja tam navrhujem nový text: 

Za nesplnenie tejto povinnosti nedostane nájomca 

povolenie užívať stavbu, teda takzvané kolaudačné 

rozhodnutie.  

Čiže, len chcem povedať, že toto vézetenko (VZN) 

o starostlivosť o zeleň hovorí, že keď zaniká niekde zelená 

plocha, musí byť vytvorená iná. Je to kvôli boja proti 

klimatickým zmenám a tak ďalej.  

Ale toto vézetenko (VZN) je platné.  

Čiže, dve veci navrhujem.  

Odovzdávam to návrhovej komisii. 

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. 
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Pani starostka Čahojová s faktickou. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja len, pán Vagač, toľko, že keď vidíte ten obrázok, 

tak tam už zelená plocha dávno nie je, lebo ľudia sa tam 

brodia blatom a vych vychodíli chodníček prirodzený, ktorý 

tam chýba spojovací.  

A ak chceme, aby ľudia používali mestskú hromadnú 

dopravu a z Dlhých dielov nechodili osobnými autami, tak by 

sme muž mali umožniť kultivovaný priechod (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

J, ale zdá sa vám, že tam je zeleň kde? 

Ten chodník nebude na celú šírku, to je.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja, mne sa tu tá zeleň nezdá až taká zelená. 

(poznámka: 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: 

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

Však ja sa s vami nehádam.  

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 pekne. 

Pán poslanec Lenč, 

nech sa páči. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ďakujem za slovo, pani viceprimátorka. 

Veľmi ma potešilo, keď som tento materiál našiel, 

našiel v programe tohto zastupiteľstva.  

Tá žiadosť o prenájom je už dosť stará, už by, podľa 

môjho názoru, aj do škôlky mohla pomaly začať chodiť, ale 

bývalé vedenie sa k tomu stavalo veľmi zvláštnym spôsobom, 

keď upodozrievalo mestskú časť, že hádam na tých 

prenajatých pozemkoch postaví neviem čo. Alebo prenajme to 

developerovi na neviem čo, ale iste všetci uznáte, že na 
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takom úzkom chodníku sa nedá ani, teda, na takom úzkom páse 

sa nedá nič iné spraviť, iba chodník.  

Takže, ja som chcel len poprosiť kolegov poslancov 

o podporu tohto materiálu. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja pevne verím, že pani starostka urobí ten chodník 

v súlade s našim dokumentom ohľadom klimatických zmien, to 

znamená, že bude vyspádovaný do zelene a nebude 

vybetónovaný, ale bude z tvárnic.  

Čiže, aj tak, aj keď je dole kopcom, by mohol mať 

sklon, aby sa lepšie tá voda dostala do do zelene 

a nestiekla dole chodníkom až na cestu. 

Čiže, toto si viem predstaviť, že to takto urobíte. 

Ak to potvrdíte, veľmi rada to podporím. A možnože rozumiem 
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tomu, čo chce pán Vagač. To znamená, urobiť niekde náhradnú 

zeleň.  

To znamená, v podstate, vy ju aj urobíte, pretože 

z tohto priestoru urobíte možno chodník, ktorý bude mať 

zelený povrch, alebo tam dáte nejaké tvárnice, ale viem si 

predstaviť, že by ste na nejakom priestore vytvorili, to 

znamená vybet, vybetónovaný priestor mohli proste vyhodiť 

a urobiť tam nejakú zeleň.  

Ja si myslím, že by sa to dalo urobiť.  

Ale neviem, koľko je to presne metrov štvorcových  

(gong), koľko by ste museli na 

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 starosta Hrčka,  

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja teda nie, som si možno nevšimol, ale teraz som 

nejak zostal prekvapený, že my opätovne mestským častiam 
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prenajímame ako prípad hodný osobitného zreteľa. Neviem, 

akože, bolo tu štyri roky, mal som za to, že to bude 

končiť. Ale to som sa len chcel na to spýtať, že či sa 

niečo zmenilo? Či som si niečo nevšimol? 

To je prvá vec.  

A druhá vec.  

Ešte raz. Ja by som chcel pána Vagača poprosiť, čiže, 

keď niekto zastavá nejakú časť pozemku v zmysle platného 

vézeten (VZN), je povinný urobiť náhradu. Dúfam, že to teda 

platí pre všetkých, ktorí stavajú nové baráky, že tie metre 

štvorcové, ktoré zastavajú, tak niekde vybudujú náhradnú 

zeleň.  

Ja si to síce neviem reálne predstaviť, že či 

napríklad, dostavajú do Dunaja.  

Ako, možno tomu  nerozumiem. Len by ma zaujímalo, ja 

keď, napríklad, zastavám päťsto metrov štvorcových, tak ak 

mám urobiť niekde náhradnú zeleň, to znamená, že musím 

nájsť niekde päťsto metrov štvorcových, kde zeleň nie je 

a tam ju opätovne vybudujem. Hej?  

Však, ako, to len tak do Dunaja môžem robiť. Možno to 

môže robiť Holandsko, alebo tie, ktoré by do mora to 

proste.  
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Ne, akože, neviem, keď mi to môžte, prosím, 

vysvetliť, lebo, ako, som v tom stratený a neviem ako sa 

toto dá dodržať. Respektíve, ako to dodržiava, napríklad, 

Eurovea dvojka a všetci ostatní. Že kde to, čo zastavávajú, 

robia ako náhradnú výsadbu. Mňa by to zaujímalo.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pani starostka Čahojová. 

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

Tiež chcem podotknúť, príklad Eurovea II, však pán 

starosta Rače upozornil na tento príklad, kde stavebník 

Eurovea II zastavá celý svoj pozemok, čím porušuje 

regulatívy územného plánu a zeleň plánuje rekonštruovať, 

alebo budovať na mestských, alebo na cudzích pozemkoch.  

Čiže, naozaj, toto upa opatrenie potom treba 

dodržiavať u všetkých, nie len u tých, ktorí idú budovať 

verejný chodník, ale treba dôsledne každý stavebný úrad.  
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Ale, bohužiaľ, Eurovea II má záväzné stanovisko 

hlavného mesta, čiže bolo by potrebné aj v tomto prípade, 

ako tuná žiadal pán poslanec, prehodnotiť záväzné 

stanovisko v takejto vážnej veci, kde taký veľký stavebník 

porušuje územný plán flagrantne a nemienime sa k tomu 

vracať? Necháme to tak?  

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 pani starostka Ferenčáková.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja len k tomu toľko. Že mali by sme podporovať takéto 

projekty.  

A ďalšia vec. 

Pokiaľ teda projektant navrhne, teda v dokumentácii 

musia byť zohľadnené všetky požiadavky, ktoré tu boli 

predložené, sklon a tak ďalej, a tak ďalej.  A v prípade, 

že sa, že je to  plocha  neviem ako zadefinovaná, ako 

zeleň, a dôjde k stavebnému povoleniu, tak stavebník musí 

požiadať o vyňatie z pé pé ef (PPF).  
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Čiže, ja tam absolútne nevidím žiadny problém.  

A podporím, samozrejme, ten materiál. 

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 pekne. 

Pán námestník Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja by som to, samozrejme, rád podporil. 

Ja by som potreboval od mestskej časti, alebo od 

niekoho teda vedieť, že ako to treba schváliť, aby to 

naplnilo všetky tie veci, ktoré pani, o ktorých pani 

starostka hovorí, že aby teda naozaj ľudia nemuseli chodiť 

po blate a mohli chodiť normálne po kultivovanom chodníku. 

Veď to je našou úlohou, takéto veci riešiť.  

Ja neviem teda, že či ste, je požiadavka na zverenie, 

ak som to pochopil, alebo či takto, jak je to, je to 

v poriadku, alebo. Lebo už sa v tom strácam.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 383 

Už tu boli dve, tri varianty a veľmi rád by som 

odhlasoval niečo v prospech Karlovešťanov, a teda podporil 

túto snahu starostky, že ide ľuďom zlepšiť pohyb po 

mestskej časti.  

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 Vagač. 

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

Ďakujem. 

Ja som všetkými desiatimi za ten, za to, pod 

podporujem to. Ja sa len v texte zmluvy, ktorá sa s tým 

nájomcom uzatvára, v článku 14 bolo zle uvedené číslo 

vézeten (VZN), ktoré bolo prijaté v dvetisícosemnásť. 

A pán Hrčka, 

vy ste tu predsa boli v tom čase v roku 2018 ako 

poslanec, vy ste ho prijali toto vézeten (VZN), takže, to 

je proste vézeten (VZN), ktorý chráni priepustné plochy 

a zelené plochy v meste, aby sa nezastavovali, nebetónovali 

a neasfaltovali.  
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A ak toto mesto samotné si, napríklad, pri Eurovei 

dvojky nedodržalo v rámci záväzného stanoviska, no tak by 

to mesto malo prehodnotiť to záväzné stanovisko. Ja s vami 

len súhlasím.  

Proste, eee, nemôžeme ako mesto prichádzať o zelené 

plochy. Lebo to je proti strategickému materiálu, presne, 

ktoré sa tu schválilo v inom roku, to by nám povedala pani 

architektka, v ktorom, ale my, my si proste. 

Tie klimatické zmeny sú také vážne, že my si musíme 

zelené plochy a (gong) priepustné plochy chrá 

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 starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja teda ešte asi potom dostanem od spracovateľa 

odpoveď na ten nájom. Lebo ja len by som chcel vedieť, že 

či teda sa v budúcnosti, mňa to len výhľadovo zaujíma.  
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Priznám sa, že už momentálne nie som prednosta 

Karlovej Vsi, takže, je mi jedno, že či to bude prenajaté, 

alebo zverené mestskej časti, ale bude ma to zaujímať skôr 

k inej mestskej časti, teda tej mojej.  

A ešte raz. Dobre. Čiže, v dvetisícosemnástom sa 

prijalo všeobecne záväzné nariadenie, na ktoré sa teraz ako 

stavebný úrad môžem odvolať a môžem zakázať všetku 

výstavbu, pretože jednoducho, akoukoľvek výstavbou zaberú 

takéto plochy.  

Alebo teda, týka sa to, keď je to všeobecne záväzné 

nariadenie, týka sa to iba mestskej časti? Alebo sa to týka 

všetkých? Lebo ak sa to týka všetkých, tak ja teraz sa 

budem odvolávať na toto vézetenko (VZN) a zakážem každému 

akúkoľvek výstavbu a odvolám sa na vézeten (VZN), že chcem, 

aby mi teda zdokladoval, kde urobí náhradnú priepustnú 

plochu. A ja si to naozaj že neviem reálne predstaviť.  

Akože, ak sa také vézetenko (VZN) prijalo, mohol som 

dokonca zaňho hlasovať, tak priznám sa, že mi, mi to prí, 

mi to príde akože, teraz že sa bavíme. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(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: 

Ďakujem pekne. 

Bol prihlásený ešte spracovateľ. 

A ja by som ho poprosila, aby reagoval, lebo padlo tu 

zopár otázok a. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Len čiste prakticky, čo sa týka eee formy právneho 

vzťahu k tomu pozemku a nájmu.  

Jedná sa o žiadosť z 21. 5. 2018 s názvom Žiadosť 

o súčinnosť pri vybudovaní spojovacieho chodníka vedúceho 

z Karloveskej ulice na Ulicu Jána Stanislava, v zátvorke 

Dlhé diely, prípadne o nájom pozemkov počas jeho výstavby. 

To znamená, že, že my sme v súlade s tou žiadosťou 

rozpracovávali materiál. A keď si aj pozrieme jednotlivé 

stanoviská, tak tie ešte boli vyhotovené, alebo tie už boli 

vyhotovené ešte v minulom roku.  

To znamená, že my sme už išli v tej, v tej intencii.  

Čo sa týka eee otázky zverovania do budúcna.  
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K tomuto sa už, k tomuto už tuš, ak si dobre 

spomínam, už sa vyjadrovalo aj na mestskej rade. A do 

budúcna pripravujeme aj materiály čo sa týka zverenia 

majetku pre mestské časti.  

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 pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som myslela, že odpoviete teda pánovi Hrčkovi. 

A ja mu teda doodpoviem.  

To uznesenie sa týka, týkajúce sa teda náhrady za 

výstavbu na pozemkoch, aby sa tam urobila zase niekde 

náhradná zeleň, sa nemôže týkať zo zákona, z legislatívy 

a z ústavy súkromných pozemkov. Tie sa orientujú podľa 

územného plánu a podľa stavebného zákona. My nemôžeme 

nejakým uznesením prikazovať niečo nad rámec zákona 

nejakému súkromnému subjektu. Ten sa riadi podľa zákonov 

platných v tejto krajine.  
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My si ale nad rámec svojho, svojich kompetencií na 

našich pozemkoch mestských dať prístene sprísnenie 

legislatívy, a čo sme si aj dali. A to platí. 

To znamená, ak mesto si dalo záväzok a uznesenie, tak 

my musíme vybudovať nejaké nové plochy na našich pozemkoch. 

Ale len na našich pozemkoch. Nie na súkromných. To sa 

netýka (gong) súkromných 

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. 

Pokračuje s faktickou pán poslanec Lenč.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

K tej básnickej otázke pána starostu Hrčku, že či 

zverovanie alebo prenájom chcem podotknúť, že mestská časť 

žiadala o zverenie tohto pozemku ešte pred tým, než 

požiadala v dvetisícosemnástom o prenájom, ale pán primátor 

Nesrovnal nebol naklonený k zverovaniu, tak preto sa to 

riešilo takouto nejakou náhradnou formou.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová má síce stopku, ale by bolo 

dobré, keby uzavrela túto tému. 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Len pre objasnenie, vážení kolegovia.  

To sú mestské pozemky. Vpravo, vľavo sú súkromné 

pozemky. Je to rozvojové územie. Je to zelená plocha nad 

električkovou traťou. Mnohí z vás ju poznajú.  

Keď sa stavali Dlhé diely, bol tu nakreslený verejný 

chodník, ktorý však nikto nikdy nepostavil a ľudia chodia 

po blate.  

Čiže, si myslím, že je povinnosť tohoto mesta, keď 

stovky ľudí denne tadiaľ chodia, aby tam ten chodník bol. 

Dostali sme na vedomie, že mesto nemá vyčlenené 

rozpočtové prostriedky, aby chodník vybudovalo, tak sa 

mestská časť podujala na to vlastnými silami. Nežiadame nič 
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iné, len aby sme mali vzťah k pozemku počas doby výstavby. 

Potom ho radi mestu vrátime, aby ho odhŕňalo, cez zimu 

upratovalo a udržiavalo pre našich chodcov.  

Na vysvetlenie. 

Možno keď už hovoríme o tej zeleni, škoda, možnožeme 

takúto asociáciu sme si mohli, keď sme uď, schvaľovali 

vecné bremeno na nejaký pozemok pri Slavíne, kde je 

v súčasnosti zeleň a bude tam v budúcnosti cesta.  

Neviem, či sme toho budúceho stavebníka zaviazali, 

aby vybudoval niekde náhradný priepustný povrch za to, čo 

sme tam teda vtedy schválili, ale nebudem to rozmazávať.  

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. 

Ja len by som chcela povedať k tomu jednu vetu.  

Myslím, že všetci čo tu sedíme, tak budeme podporovať 

výstavbu toho chodníka a tá diskusia len vedie k tomu, aby 

sme si niektoré veci dovysvetľovali.  

A s faktickou pán poslanec, alebo pán starosta Hrčka.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa ospravedlňujem.  

Ja sa ešte vrátim k tomu vézetenku (VZN). 

Čiže, ak som správne pochopil, už mesto nikdy viac 

nemôže na zelenej ploche postaviť žiadny chodník, pokiaľ 

neurobí náhradu.  

A teraz, prosím, povie mi niekto ako viete spraviť 

náhradu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čiže, nejaký iný chodník rozbijem (poznámka: so 

smiechom) a keďže.  

Čiže, nemáme peniaze ani na budovanie chodníkov, keď 

ich nájdeme, tak v zmysle dodržania vézetenka (VZN) iný 

chodník rozbijeme, aby sme urobili priepustným.  

Čiže, budeme vlastne ku každému metru 

novovybudovaného chodníka robiť prerábku existujúceho metra 

chodbníka, aby bol priepustný.  

Ja neviem, akože, ak máme toľko peňazí, ja som za. 

Tým pádom viem, že odteraz robí všetky chodníky a cesty len 

mesto. Teda to bude, predpokladám, sa týkať aj choď, aj 
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ciest, nie len chodníkov, lebo ten princíp urč určite platí 

aj pre cesty, aby boli nepriepustné.  

Čiže, ak teraz mesto vybuduje cestu na verejnom 

pozemku, ktorá je nepriepustná, tak v rovnaké metre 

štvorcové niekde rozbije, aby boli priepustné. 

Ako, ak sme toto schválili, ja sa priznávam, že ja si 

to neviem predstaviť dodržiavať. Mne to príde 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

nedodržateľné.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja navrhujem, aby sme sa tejto téme venovali na 

komisii životného prostredia.  

Už keď sme dali zelenú stopkám, tak prosím, ešte pán 

Berka.  
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Či? Nie?  

Dobre. 

Tak. Tak dobre. Tak končíme s diskusiou.  

Ďakujem veľmi pek. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Takže s faktickou ešte pani starostka 

Aufrichtová.  

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

No, ja si myslím, že to vézeten (VZN) bolo prima, 

prijané, prijímané presne s úmyslom toho, že ešte boli 

v tom čase vo vlastníctve mesta možno plochy, ktoré bolo 

treba zrekultivovať. Dnes je naozaj možno ťažšie 

naplniteľné. Treba sa na to pozrieť na komisii.  

Ale tú zmluvu pripravovalo mesto a má poznať svoje 

vézetenká (VZN). 

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 pekne.  

Takže, končím diskusiu.  
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Poprosím návrhovú komisiu.  

Máme tu jeden pozmeňovací návrh, takže. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Dostali sme  pozmeňovací návrh od pána poslanca 

Vagača. 

Nie v časti uznesenia, ale v časti zmluvy. A to 

v časti článok 4 bod 14, kde teda navrhuje túto zmenu 

v texte: 

Zmena číslo vézeten (VZN) z ôsmeho, teda 

8/tisícdeväťsto 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

1993 na 5/2018, to je v zátvorke, vézeten (VZN) 

o starostlivosti o verejnú zeleň.  

A nová veta, poslednú vetu vyp, teda poslednú vetu 

vypustiť, lebo nové vézeten (VZN) nie sú sankcie.  

Teda toto je len poznámka. To vyčiarknite si to 

v hlave.  

Takže, neviem. Pán poslanec, musíš si vytvoriť nová, 

novš, no, tam to treba.  
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Čiže, nový text. Dobre?  

Za nepovolenie tejto povinnosti, alebo za nenaplnenie 

tejto povinnosti, nedostane nájomca povolenie užívať 

stavbu, v zátvorke, takzvané kolaudačné rozhodnutie.  

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. 

Takže, ideme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.  

Áno?  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť poslancov. 

Za osemnásť, proti dvaja, zdržalo sa pätnásť 

poslancov a nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 15-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Karlova Ves, parc. č. 1744/275 a parc. č. 1826/9, 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

návrh poslanca Vagača na zmenu a doplnenie v texte 
materiálu 

 Prítomní: 35 Áno 18 Nie: 2 Zdržal sa: 15 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  ZDRŽAL SA 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ZDRŽAL SA 

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ZDRŽAL SA M. Chren   

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová NIE P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  
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J. Karman NIE 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka ZDRŽAL SA  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Teraz ideme hlasovať o pôvodnom znení uznesenia 

k bodu číslo pätnásť.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže hlasujeme o návrhu uznesenia číslo pätnásť a to 

v alternatíve číslo jedna, jedno euro za celý predmet nájmu 

počas celej doby nájmu. Na vybudovanie, teda za účelom 

vybudovania chodníka v Karlovej Vsi.  
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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. 

Tak prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri poslancov. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 15-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Karlova Ves, parc. č. 1744/275 a parc. č. 1826/9, 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO 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)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Karlova Ves, parc. č. 1744/275 a parc. č. 1826/9, mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 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 časti pozemkov registra „C“ 

v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1744/275 – 

ostatné plochy vo výmere 180 m², zapísaného na LV č. 46, 

a parc. č. 1826/9, bez založeného listu vlastníctva, ktorej 

v stave registra „E“ zodpovedá časť pozemku v k. ú. Karlova 

Ves, parc. č. 3592 –vinice vo výmere 620 m², zapísaného 

na LV č. 4971, spolu vo výmere 800 m², mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves so sídlom na Námestí sv. Františka 8 

v Bratislave, IČO 00603520, za účelom vybudovania 

a užívania verejného chodníka, ktorý spojí existujúci 

nadchod nad Karloveskou ulicou so Sumbalovou ulicou 

a ulicou Jána Stanislava, na dobu neurčitú, za nájomné 

1,00 Eur za celý predmet nájmu počas celej doby  
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s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Navrhovaný nájom časti pozemkov registra „C“ 

v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1744/275 

a parc. č. 1826/9, spolu vo výmere 800 m², pre mestskú časť 

Bratislava-Karlova Ves predkladáme ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu naliehavej potreby vybudovať chodník pre chodcov, 

ktorý spojí existujúci nadchod nad Karloveskou ulicou 

so Sumbalovou ulicou a ulicou Jána Stanislava s cieľom 

zabezpečiť bezpečný prechod pre chodcov schádzajúcich 

zo sídliska Dlhé diely k električkovým zastávkam, pričom 

pre stavebné konanie na stavbu realizovanú na predmete 

nájmu stavebník potrebuje preukázať k dotknutým pozemkom 

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) 
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BOD 16 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom, je to bod číslo šestnásť 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči, pán kontrolór Šinály. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážená pani prvá viceprimátorka, panie poslankyne 

a páni poslanci,  

Predkladám vám pomerne rozsiahlu správu, ktorú by som 

krátko skomentoval od stredu tej správy, lebo sú tam tri.  

A druhá je zriedkavosťou preto, lebo naozaj málokedy 

sa stalo, že by nedošlo ku konštatovaniu porušení zákona.  

V tomto prípade sa v sociálnom zariadení v Petržalke 

stala taká vec. Bola to následná kontrola. Predtým bolo 
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opatrenia ako maku a teraz boli všetky splnené a žiadne iné 

pochybenia sa nenašli.  

Prejdem k druhej časti správy, teda k druhému bodu, 

ktorý je treťou časťou. A to bolo uznesenie, ktoré ste 

prijali na zastupiteľstve mesiac cirka dozadu, kde ste ma 

zaviazali, aby sme urobili kontrolu stravovania 

v sociálnych zariadeniach. 

Je to pomerne obsiahla a podrobná rešeršujúca správa 

a kontrola, ktorá popisuje stav súčasný a stav nedávno 

minulý z pohľadu obstarania stravovania v každom našom 

sociálnom zariadení, kde sa stravovanie poskytuje. 

Je tam aj veľmi zaujímavá tabuľková forma, kde sa 

dozviete kto poskytuje za akú cenu.  

Len na mikrofón poviem, že ceny sa pohybujú za 

celodenne poskytovanú stravu od necelých päť euro 

v sociálnom zariadení Gerium v Podunajských Biskupiciach, 

cez šesť euro v zariadení jedinom, kde si mesto, teda 

mestské zariadenie varí samo, až po osem euro, alebo niečo 

cez osem euro v ďalšom sociálnom zariadení v Petržalke.  

Závažné porušenia zistené neboli. Teda, jedno závažné 

bolo zistené v Arche na Kramároch, kde pani riaditeľka dala 

k dispozícii majetok mesta bez súhlasu mestského 

zastupiteľstva, čo je vážnym porušením zákona.  
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Pani riaditeľka tam už nie je, bola odvolaná, je tam 

vymenovaná nová riaditeľka, ktorá pri kontrole kooperovala 

a ktorá, samozrejme, prisľúbila zjednanie nápravy a že sa 

bude dbať, aby sa v budúcnosti takáto vec neopakovala.  

A druhé pochybenie bolo opäť v Petržalke v tom 

najdrahšie stravovanom zariadení Bratislavy, kde faktúra za 

dodané práce konzultantskej firmy verejného obstarávania 

bola vystavená a dodaná do zariadenia skôr, než boli 

otvárané obálky. 

Čiže skôr, než nastal zdaniteľný moment.  

Môžete sa usmievať, že je to porušenie základnej 

finančnej kontroly. To sú tie vtipné konštatovanie, že čo 

je to základná finančná kontrola, ale aj, aj pod takýmto 

jednoduchým konštatovaním sa môže skrývať veľmi nepríjemné 

zistenie. 

Čiže tí, ktorí si prečítate správu podrobnejšie, sa 

dozviete teda aj bližšie okolnosti tohoto celého. 

Informujem vás, že som s pani námestníčkou 

Štasselovou aj jej kolegyňou prevz prerokoval túto správu, 

lebo cieľom nebolo len, aby som vám predložil konkrétne 

kontroly vykonané, ale cieľom bolo, aby sa urobili nejaké 

zovšeobecnenia na úrovni riadenia mesta.  
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Takže s pani ria, s pani námestníčkou som to 

prediskutoval, a aj som jej prisľúbil v prípade kedykoľvek 

ďalších otázok k tejto správe, že som k dispozícii 

a predpokladám, že budú z toho nejakým spôsobom urobené 

závery zjednocujúce.  

Posledná veta.  

Tie obstarávačské podporné firmy, ktoré robili, ako 

napríklad, tá jedna z nich, ktorá teda to vyfakturovala 

skôr, než to urobila, stoja mesto dosť peňazí a stojí za to 

uvažovať, že akým spôsobom zabezpečovať obstarávanie 

v našich organizáciách.  

Najrozsiahlešou časťou tejto správy je správa 

o výbere daní.  

Je to súhrnná správa, ktorá nadväzuje na na veľké 

množstvo už doteraz vykonaných kontrol a z nich 

vyplývajúcich opatrení vo všetkých oblastiach výberu dane, 

to znamená, daň z nehnuteľnosti, dane za zaujatie verejného 

priestranstva, z ubytovania a aj poplatok za odpad.  

A je to veľmi zaujímavé čítanie. Je tam obrovské 

množstvo opatrení. Nesplnených opatrení z minulosti je tam 

ako maku. A je to záležitosť, ktorá nehovorí o zásadnom 

porušení zákonov, ale bezpochyby o neefektívnom nakladaní 

pri získavaní jedného zo zá zásadných zdrojov financovania 

hlavného mesta a v rámci toho, že síce už končím teda 

oficiálne na tejto stoličke, ale v rámci spolupráce, ktorú 
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som predbežne dohodol s pánom primátorom, som (gong) 

k dispozícii finančnej komisii na prerokovanie. 

Chcem vám dať do vašej pozornosti, že existuje 

uznesenie mestského zastupiteľstva z minulého volebného 

obdobia, ktoré platí, že ktorákoľvek komisia si môže 

vyžiadať ktorúkoľvek správu kontrolóra na prerokovanie na 

svoje, teda, požia, na svoju požiadavku. A v tom, aby som 

teda nedával svoju kožu na úkor nového kontrolóra, tak som 

samozrejme, k dispozícii na prípadné prerokovanie odborné 

a vecné, napríklad, vo finančnej komisii. Lebo si nemyslím, 

že teda toto je miesto, kde sa dá detailne rozprávať 

o tridsiatich stranách prevažne teda kontrolných zistení.  

To je na úvod k tejto správe.  

Ďakujem pekne za pozornosť. 

A nech sa páči, aj teraz rád odpoviem na vaše otázky.  

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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani starostka Čahojová, 

nech sa páči. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si myslím, že naozaj táto vaša správa, pán hlavný 

kontrolór je ma, vhodným materiálom pre rokovanie komisie 

sociá, pre sociálne veci.  

Ale ja nechcem komentovať vašu správu, ale chcela by 

som na tomto, z tohoto miesta, keďže som už druhé volebné 

obdobie poslankyňou mestského zastupiteľstva, vám poďakovať 

za vašu prácu hlavného kontrolóra mesta Bratislavy, za 

služby, ktoré ste odviedli tomuto miestu a zaželať vám na 

novom pôsobisku veľa zdravia a veľa úspechov. 

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. 

Pokračuje pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán kontrolór,  

spomínali ste teda kontrolu v Dome seniorov, ale mňa 

oveľa viacej zaujala tá časť, ktorej ste sa zapodievali 
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nárokom za nevy, nevy, teda nevymožiteľné poplatky za 

komunálne odpady takmer vo výške dvoch miliónov. A neviem 

si teda vysvetliť prácu oddelenia, ktoré malo už niekoľko 

rokov, podľa mňa, dať tie exekučné konania a neurobilo to.  

Vy ste napísal tam len nové opatrenie v jednom 

riadku, zabezpečiť efektívne a účinné vymáhanie pohľadávok, 

čo sa mi zdá teda trošku málo. Podľa mňa, je to už aj nárok 

na náhradu škody za zanedbanie povinností pri správe 

majetku. Čo si o tom myslíte?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

S faktickou pán kontrolór Šinály.  

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

SR Bratislavy: 

Pani poslankyňa,  

od štvrtka budúceho týždňa sa budeme vídať 

v Petržalke a tam budem mať exekutívnu kompetenciu. 

Na takéto záležitosti, bohužiaľ, len v oblasti poplatku 

za psa, ale to nechcem zosmiešňovať. Proste, celkom určite 

sa budem exekutívne venovať tomu, aby boli riešené veci, 

ktoré pán kontrolór Fiala zistí. A nepochybujem o tom, že 

súčasné vedenie sa bude venovať tejto správe.  
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To, že sa minulé vedenie tomu nevenovalo, ste už 

zistili v mojej ročnej správe, ktorú som predložil na prvom 

rokovaní mestského zastupiteľstva v tomto roku a kde ste 

dostali informáciu, aký počet opatrení nebol splnený.  

To je, to bol prvý výkričník teda, ktorý som tomuto 

pomerne veľkému novému zastupiteľstvu dal k dispozícii.  

Opakujem, ku každej konkrétnej otázke viem odpovedať, 

aj k tým dvom miliónom. Aj od kedy to vzniká, aj ako sa to 

posúva, ale ja nemám absolútne žiadne výkonné, exekutívne 

kompetencie. 

A to, že minulé vedenie, (gong) ale absolútne nerie 

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 pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Mňa len zaujíma to opatrenie, ktoré navrhujete, 

pretože jedna vec je to, čo si nevykonávalo minulé vedenie, 

ale toto je opatrenie pre nové vedenie. To znamená, 
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zabezpečiť  efektívne a účinné vymáhanie pohľadávok je 

jedna vec, druhá vec je, že tu máme nejakú podlžnosť. 

Čiže, čo navrhujete, aby sa udialo, pretože tu sa 

doslovne zanedbáva správa daní. Výber. 

To znamená, ja si myslím, že to tu je už trošičku aj 

na iné, ako nejaké opatrenie, že poďme teraz efektívne 

a účinne vyberať dane, ale my tu máme zanedbanú niekoľko 

ro, ročnú povinnosť úradu, konkrétnych zamestnancov, 

konkrétnych kompetentných platených z verejných financií, 

ktorí si neplnili svoju povinnosť.  

To znamená, ja si myslím, že je tu treba mať aj iné 

opatrenie.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno.  

A ja by som k tomu chcela povedať, že by chcel 

zareagovať pán riaditeľ Košťál, ale sa mu zatiaľ nepodarilo 

(gong) prihlásiť.  

Takže ak dovolíte, pán Budaj, tak ešte by na toto 

reagoval pán riaditeľ magistrátu a potom vám dám slovo.  
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Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

My sme, samozrejme, poznáme tú správu. My sme 

zareagovali aj tým, že došlo k zmene vo vedení sekcie 

financií na magistráte a človek poverený riadením sekcie 

pán Lupták, viacmenej, toto je jedna z jeho hlavných úloh, 

zefektívniť vyberanie daní. A pozrieť sa na to, akým 

spôsobom dochádzalo k takýmto únikom. 

A nie je to iba o tých veciach ako sú, ako sú odpady, 

a sa to týka aj dane z nehnuteľností. Kde zase vidíme, že 

napriek tomu, že sa veľa stavia, tak ten príjem z tej dane 

nejak rapídne ne nestúpa.  

Takže nám. My, my sme identifikovali viaceré oblasti, 

kde chceme aj s pomocou elektronizácie niektorých tých 

konaní, zvýšiť, zvýšiť ten prehľad o tom, že kto neplatí 

a posielať, napríklad, notifikácie a podobne.  

Takže máme, sériu takých opatrení máme pripravené, 

ale trocha musíme, potrebujeme trocha čas kvôli tomu, že si 

to vyžaduje aj nejaké íté (IT) riešenia, ktoré chceme 

zapracovať do toho.  
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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. 

V diskusii po pokračuje pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán kontrolór, za túto obsažnú správu. 

Naozaj je to čítanie pre pevné nervy. Päťtisíc dlžníkov. 

Tam premlčaná pohľadávka, neporiadok v účtovaní vizuálnej 

reklamy, nesplnené opatrenia. 

Jedno opatrenie, ktoré som našiel splnené je, že 

písať zmluvy v zmysle zákonov. Nájomné.  

Naozaj, obraz biedy, neporiadku, nesystémovej práce 

bývalého primátora. Odporúčam novému vedeniu túto správu 

podrobne nie iba vziať na vedomie, ale urobiť z nej 

učebnicu toho, kde sú obvyklé medzery, kde ten mechanizmus, 

ktorý má svoje stereotypy, sa už roky zasekáva.  

A takisto ďakujem pánovi kontrolórovi za poctivú 

robotu.  

Vďaka.  
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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. 

Toto už nie je prihlásený, to je skúška zariadenia.  

Do diskusie nie je prihlásený už ďalší diskutujúci, 

tak poprosím návrhovú komisiu. 

Aha, pardon. 

Takže ešte o záverečné slovo požiadal pán kontrolór 

Šinály.  

Nech sa páči. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Aby pani Pätoprstá nemala pocit, že som predsa ešte 

raz neodpovedal. 

Je to aj otázka vyhľadávacej činnosti. Na oddelení 

daní dochádzalo systematicky k znižovaniu  počtu 

zamestnancov. Ja teda nemám dôvod byť súcitný s tým, že či 

niekto si plní, alebo neplní zákonné povinnosti, na druhej 

strane musím vedieť posúdiť, že či sa dajú, alebo nedajú 

vykonávať niektorý druhy práce, ktoré mali byť vykonávané. 
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A musím vás ubezpečiť, že teda s tým tímom ľudí, ktorý tam 

je, zabezpečiť niektoré veci, ktoré sme my po nich chceli, 

je nad ľudské sily. Ale to opäť nebola moja úloha. To bola 

úloha tých, ktorí mali priebežne sledovať a počúvať názor 

pani Čechovej, ktorá teda jediné čo robila, je podpisovanie 

tých daňových záležitostí.  

Proste, chcem ešte upozorniť, že napríklad, sa našli 

za päťdesiat, šesťdesiattisíc daň z nehnuteľností, ktorá 

dlhodobo nebola platená. My sme ju našli náhodou. Išli sme 

po Petržalke a našli sme zariadenie, ktoré vôbec neplatilo 

dane. Nebolo prihlásené.  

Proste, to je len. Tiež sa to tam viete dočítať.  

Je to obrovský materiál. Stojí za to si ho prečítať 

tým ľuďom, ktorí sa oblasti daní chcú venovať a ktorí chcú 

pomôcť mestu, aby sa tá situácia zlepšila, lebo z toho 

chcete a chceme financovať mesto, aby každý poriadne platil 

dane, tak ako má a aby bola rovnosť medzi ľuďmi. 

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. 
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Diskusia je ukončená. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode číslo šestnásť, Správa o výsledkoch 

kontroly vykonaná útvarom mestského kontrolóra hlavného 

mesta, tak ako je uvedené v materiáli.  

Čiže, berieme na vedomie.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť poslancov. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancom, poslancov. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 16-Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 417 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 17 NÁVRH NA POSKYTNUTIE ODMENY 
MESTSKÉMU KONTROLÓROVI HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY ZA OBDOBIE 
OKTÓBER 2018 AŽ APRÍL 2019 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo sedemnásť, Návrh na 

poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta 

republiky Bratislavy za obdobie október 2018 až apríl 2019. 

Materiál uvediem ja.  

Čiže, máte pred sebou materiál, ktorý hovorí o návrhu 

odmeny pánovi kontrolórovi v súlade so zákonom o obecnom 

zriadení paragraf 18cé (18c) odsek 5 pre inžiniera Petra 

Šinályho, mestského kontrolóra. 

Zohľadňuje, ktorý zohľadňuje práce vykonané v období 

október 2018 až apríl 2019. 

A ostatné je v materiáli. 

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa neprihlásil nikto, tak poprosím 

návrhovú komisiu. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode číslo sedemnásť, Návrh na 

poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta za 

obdobie október 2018 až apríl 2019, tak ako je uvedené 

v materiáli. 

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.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť poslancov. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 17-Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi 
hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie október 2018 až 

apríl 2019 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO 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   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného 

mesta SR Bratislavy za obdobie október 2018 až apríl 2019 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

Ing. Petrovi Šinálymu, mestskému kontrolórovi 

hlavného mesta SR Bratislavy, podľa zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu 

za obdobie október 2018 – apríl 2019 v sume 30 % zo súčtu 

mesačných platov za toto obdobie. 

koniec poznámky) 
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BOD 18 ZÁSADY ROZVOJA CYKLISTICKEJ A PEŠEJ 
DOPRAVY 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo osemnásť. Zásady rozvoja 

cyklistickej a pešej dopravy. 

Poprosím Petra Bánovca alebo Petra Netriho, aby 

predstavili materiál. 

Mgr. Peter   N e t r i ,  oddelenie dopravného inžinierstva: 

Dobrý deň. 

Dámy a páni,  

pripravili sme aktualizáciu uznesenia z roku 2014 

Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy.  

Eee. Vzhľadom k tomu, že sme zistili, že tento 

materiál pôsobil skôr ako šuflíkový dokument, tak sme ho 

trošku aktualizovali. Nedodržiavali sa z neho rôzne 

dokumenty.  

A taktiež sme pripravili akčný plán rozvoja 

cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2019, ktorý máme 

pripravovať každoročne.  
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V v dokumente v vlastne, eee, sme pripravili vlastne 

základné princípy a ciel.  

Čo sa týka rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, 

priority eee jednotlivých eee druhov dopravy a podobne. 

Podľa Akčného plánu sú vyčlenené fi finančné prostriedky, 

ktoré ste už schválili v zastupiteľstve na, myslím že vo 

februári. Je tam pol milióna na projektové dokumentácie.  

Vzhľadom k tomu, že doteraz sa vlastne ni nič 

systematické s cyklodopravou nerobilo, tak práve tento 

akčný plán má naštartovať obstarávanie projektových 

dokumentácií viac ako sedemdesiatich kilometrov 

cyklistických trás v Bratislave. Aby sme ich za tie dva, 

tri roky mali vyprojektované a potom ich mohli začať 

postupne realizovať.  

Eee. Ide o sedemnásť eee rôznych úsekov, ktoré sú 

v dĺžke dva až osme kilometrov.  

Eem.  

Máte. Te. Je tam aj nejaká realizácia. Eee, máme asi 

štyristotisíc ne realizáciu nejakých trás, ale to sú také 

ma, v podstate, keďže nič nebolo pripravené, tak sú tam 

trasy, ktoré sú v podstate dočasného charakteru. Sú to 

združené chodníky v mene využívaných oblastiach chodcami, 
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ktoré sa stanú združené pre chodcov aj cyklistov, 

napríklad, Vajnorská a podobne.  

Mmm. Súčasťou akčného plánu je aj eee eee sú aj rôzne 

bodové opatrenia, ktoré výrazne zlepšia pohyb eee pre 

peších aj cyklistov v rámci mesta. Napríklad rôzne 

debarielizácie aam zlepšenie pohybu cyklistov 

v jednosmerkách a zlepšenie viditeľnosti eem eee cyklistov 

v križovatkách ich predsadením pred motorovú dopravu.  

Ďalšie opatrenia sa týkajú eee. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ešte keby ste doplnili stanoviská komisií, v ktorých 

bol predkladaný materiál. 

Mgr. Peter   N e t r i ,  oddelenie dopravného inžinierstva: 

Áno. 

Bol, prešlo to komisiami eem, komisiami dopravy 

a informačných systémov, ktoré bolo súhlasné. 

A komisia územného plánu, ktoré bolo tiež súhlasné. 
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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. 

Ostatné je v materiáli. 

Poprosím diskusiu. Môžete sa prihlásiť do diskusie 

k tomuto materiálu. Nech sa páči. 

Tak pán poslanek, poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pani predsedajúca. 

Dámy a páni, Peter Netri už určite vie, že sa ho idem 

pýtať na opravu zlúčeného, alebo budúceho zlúčeného 

chodníka s cyklotrasou v úseku od Astronomickej po 

Tomášikovu ulicu, že či teda toto môžem brať už ako keby za 

v tomto roku? V tomto roku, kde teda vieme, že tam sú 

problémy s tým majetkovým vysporiadaním. 

To znamená, bude opravený len ten existujúci chodník, 

ale veľmi to Ružinovu pomôže. 

To je, to je moja prvá otázka.  
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Moja druhá otázka je, že ako pokračujeme s s s tým 

projektovaním úseku cyklotrasy od Tomášikovej po Štrkovecké 

jazero, respektíve teda to napojenie až na Trenčiansku.  

A tretia otázka sa týka ulice Mlynské Nivy. Že kedy 

tam vieme reálne očakávať, alebo kedy by mohol byť hotový 

projekt a kedy vieme očakávať nejakú realizáciu cyklotrasy 

v tejto časti?  

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: 

Dobre, ďakujem. 

Ja poprosím spracovateľa, aby si poznačili tieto 

otázky a potom zareagovali na konci naraz.  

Pán poslanec Brat. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som sa chcel opýtať, že kde vidíme tú deliacu 

čiaru, že kedy je pozitívne, že je zmiešaná cyklodoprava 

s pohybom chodcov, kde je to problém, ako, napríklad, 

na nábreží Dunaja, kde vieme, že sa zrušila teda cyklotrasa 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 427 

v prospech toho zmiešaného režimu, čo ja osobne považujem 

za, práveže zlé riešenie.  

Takže, chcel som sa opýtať, že ako k tomu pristupuje 

tento materiál. 

Ďakujem. 

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 pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa chcem spýtať na spoločné budpruhy a cyklopruhy, 

teda cyklistov.  

Asi viete, že sme spoloč, spracovávali takýto 

materiál, ktorý dokonca poslanci bývalého zastupiteľstva 

schválili. 

Ale mňa zaujímajú aj možné realizácie v najbližšom 

období, ktoré by sa podarili. 
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A druhá moja otázka sa týka teda výstavby druhej 

etapy električky, kde súčasťou má byť tohto projektu 

plateného z európskych zdrojov cyklotrasa. Žiaľ, nepodarilo 

do toho projektu urobiť aj vedľajšiu cestu pre peších. To 

znamená, s veľkou pravdepodobnosťou budú ľudia vstupovať na 

túto cyklotrasu, čo je dosť nebezpečné, pretože sa jedná 

o rýchlocyklotrasu, ktorá bude pozdĺž celej električky.  

Či mesto ráta s tým, že niečo sa musí vybudovať, 

pravdepodobne, z zo zdrojov mesta, aby sa predišlo tomuto 

konfliktu medzi chodcami a cyklistami v to, v tejto 

lokalite? 

Čiže, tie dve otázky. 

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 pekne. 

Pán poslanec Polakovič. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len nadviažem na, na, na kolegu Brata. 
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Eee. Nečítal som si úplne podrobne ten materiál, 

preto sa radšej spýtam, uľahčím si to.  

Nábrežie a práve tá zmiešaná zóna, tým že bolo, 

myslím že, uznesenie aj minulého zastupiteľstva, teda v tom 

predchádzajúcom období, aby sa tam vrátila sigri, 

segregovaná cesta, a či teda to v tomto roku spravíme?  

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 Palkovič. 

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

Ďakujem za slovo. 

A ďakujem za vypracovanie tohto materiálu.  

Ja by som vás, kolegyne a kolegovia, chcel podpo, 

podpo, eee, poprosiť o jeho podporu. 

Je to vlastne prvý a zásadný krok tohto vedenia 

smerujúci k výraznej podpore pešej a cyklistickej dopravy.   

A keď sa bavíme o podpore pešej a cyklistickej 

dopravy, tak sa v konečnom dôsledku nebavíme o o nejakých 
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bicykloch, ale bavíme sa o kvalite života všetkých 

obyvateľov Bratislavy. 

Možno keď si z toho dokumentu pozriete len ten jeden 

veľký obrázok takej otočenej pyramídy, tak som presvedčený 

na, na vrchu tej pyramídy sú chodci, hneď pod ním cyklisti, 

následne emhádé (MHD), zásobovanie a služby, taxi, 

káršering (car sharing) a osobná doprava je úplne na konci. 

A ja som presvedčený o tom, že ak takto naozaj budú 

nastavené naše priority, tak budeme žiť v príjemnejšom 

a a lepšie obývateľnom meste.  

Tak preto by som vás chcel podpor, eee, poprosiť, aby 

ste tento dokument podporili.  

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. 

Pán poslanec Lenč s faktickou. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 
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Pekne pán kolega Palkovič pochválil vedenie tohto 

mesta. Ja dúfam, že teda to tak aj bude.  

Ja sa chcem teda ale pri tejto príležitosti spýtať, 

ako sa myslelo, alebo ako sa myslí na zamestnancov 

magistrátu, prípadne poslancov, ktorí by chceli sem prísť 

na bicykli? Či majú kde uschovať svoje bezmotorové tátoše? 

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. 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Peťo,  

predbehol si ma, ja som dneska prišiel na bicykli. Je 

to dosť debilné v obleku a v s notbukom (notebookom) na 

chrbte, ale vraj mám schudnúť, takže nemám na výber, musím 

chodiť na bicykli. Neni to sem ďaleko našťastie. 

Ale áno, hej. je tu proste problém s parkovaň, akože 

potom s umiestnením bicykla. Ja mám našťastie lacnejší, než 

ten najlacnejší. Ale fakt, že mi ho nikto neukradne. Ale 
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neviem si predstaviť, kto by nechal naozaj že drahší 

bicykel.  

A my s tým rovnako máme v Petržalke problém a ideme 

to nejakým spôsobom riešiť. Ale asi by trebalo pre 

zamestnancov hlavne, však tí to využívajú denne, my sme tu 

možno tak raz za šesť týždňov, nejaký spôsob. Keď má niekto 

kvalitnejší bicykel a chcel by ho niekde dať. 

Lebo naozaj, na tom vonkajšom priestranstve na slnku, 

na vode a tak ďalej, nehovoriac o ukradnutí. Lebo môžte mať 

kameru, môžte mať čokoľvek, pokiaľ to neni v nejakej 

špeciálone niekde, pod, pod nejakým prístupovým kľúčom 

niekde, kde sa nedá len tak ľahko dostať, tak je s tým 

veľký problém.  

Čiže, toto naozaj, ak by sa niekde dal vyhradiť 

priestor.  

Hovorím, ja sa teda budem snažiť chodiť bez notbuku 

(notebooku), lebo je to výrazne jednoduchšie a na druhej 

strane sa potom blbšie pracuje.  

Ale jako naozaj, aspoň z Petržalky smerom sem je to, 

je to, je to naozaj veľmi pohodlné a pokojné sem chodiť bez 

problémov parkovania a akýchkoľvek zápch, ktoré sú v meste. 

Horšie to už možno má niekde taká Záhorská Bystrica, alebo 

niečo podobné. Tak to.  
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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 pán poslanec Palkovič. 

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

Ďakujem za slovo. 

To bude skôr len taká naozaj technická vtipná 

pripomienka. 

Namiesto ruksaku, ja som inak dnes tiež na bicykli, 

tiež som v obleku a považujem to za oveľa príjemnejšie ako 

ísť, ísť autobusom alebo autom.  

Odporúčam takú tašku na bicykel, ktorá sa pripevní, 

ja mám tiež notbuk (notebook), je to úplne bez problémov 

a príjemné.  

A parkuje sa celkom fajn tuto vo vnútri magistrátu je 

taký polouza, vlastne polouzavretý priestor. Stačí dobrý 

zámok.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže faktická, pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Takže už iba tú kampaň, že kde sa všade dá dobre 

zaparkovať a kto kde má, lebo  ja sa ospravedlňujem, ja som 

to nevidel a nevedel. Ja som to nechal pri tom veľkom, kde 

to parkujú všetci. 

Ale hovorím, našťastie, nemyslím, na ten môj bicykel 

sa nejaké tie špeciálne púzdro na môj notbuk (notebook) 

nezmestí. Ale okej, nejak to vyriešim (poznámka: 

prednášajúci hovorí so smiechom). 

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. 

V diskusii pokračuje pán poslanec Budaj. 

Nech sa páči. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ja som zažil niekoľko utopických koncepcií 

cyklistickej dopravy pri štartoch rôznych magistrátov. 

Viem, že teraz ho predkladá zanietený cyklista, ktorý ho 

iste myslí od slova do slova. 

Takže, držím palce. 

Nebudem komentovať ten obsah, lebo k tomu sa, k tomu 

sa vráťme potom po nejakej dobe. Sú tam aj veci, o ktorých 

by sa dalo rozsiahle diskutovať. O osempercentnom podiely 

dopravy na mobilite obyvateľstva a podobných cieľov. Ale 

bez ašpirácie a cieľov sa asi nedá nič dobré dosiahnuť.  

Chcem sa spýtať na tie už vyznačené trasy, ktoré sú 

na na cestách. Normálnych cestách neoddelených. Aké máte 

plány? Čo s týmito vyznačenými trasami? Často sú, tých 

cyklistov vedú kvázi v podstate do do kolíznych situácií.  

Tie to značenie sa bude rozpadať ako budú bežať  

ďalšie zimy. Plánuje ich mesto obnovovať? Plánuje ich 

prehodnotiť? Alebo to nehá na také odumieranie? Čo s tým? 

S týmito kvázi cyklotrasami, ktoré po meste máme.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Budú reagovať spracovatelia na záver.  

Teraz nasleduje v diskusii pani Konrad, hlavná 

architektka.  

Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja chcem sa tiež pripojiť k tým, ktorí tento materiál 

chvália a nad rámec možno tohoto materiálu, ktorý sa 

zaoberá investíciou mestských peňazí by som, by som sa 

krátko vrátila k investícií európskych peňazí do budovania 

cyklotrás a do budovania teda nového Starého mosta, ktorý 

vlastne zahájil tú  úžasnú petržalskú radiálu, na ktorej 

teraz ďalej pracujeme. 

A nemáme problém len so, celkovo máme problém so 

zmiešaným pohybom. Aj to tu bolo, že cyklistov miešať. To 

musíme naozaj doriešiť.  

Ja predpokladám, že Akčný plán nám toto dovolí na 

tomto spolupracovať, že si zoberieme viac času. Tento 

materiál bol naozaj spracovaný v rekordnom čase, ale dlho 

pripravovaný predtým.  
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Ale máme aj, máme aj problém križovania elek, teda, 

križovania trás peších a a cyklistov. A to je, to je úplne 

pre nás nová téma. Vlastne riešiť takéto priestory, kde sa 

musia zohľadňovať obidve tieto skupiny.  

Takže, nás čaká spoločne veľa práce. 

Ešte raz 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. 

Máme tu ešte dvoch prihlásených, ale už po termíne, 

tak poprosím krátke reakcie.  

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Už som to nečakal, že dostanem slovo. 

Ja mám ešte jednu rýchlu otázku. Katka Paulínyová mi 

to naposledy pripomenula minulý týždeň, že koncepcia 

rozvoja mes, Mestských lesov v Bratislave uvažuje aj 
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v širších vzťahoch. A tie širšie vzťahy sú v podstate 

napojenie cyklistickej dopravy na Železnú studničku. 

A chcem sa teda spýtať, že či sa plánuje niečo, 

sprejazdnenie toho podchodu Tesko Lamač (Tesco Lamač) 

verzus Železná studnička?  

A takisto tá Cesta na Železnú studničku, ktorú, 

naozaj, tade chodí strašne veľa cyklistov a nie je to teraz 

veľmi, eee, pohodlné a bezpečné pre nich. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Dve stručné pozvá poznámky.  

Naozaj, komplikované je tam, kde je zmiešaná doprava 

autobusy, autá a cyklisti.  
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My máme pomerne jednoduchý problém v úvodzovkách, 

a to je promenáda medzi Mostom Lafrankoni (Lafranconi), 

takzvaná Devínska cyklotrasa smerom do Devína a Devínskej 

Novej Vsi, kde nám chýba spevnený povrch asi na dvesto, 

tristo metrov. 

Čiže, by som veľmi pekne poprosila zástupcov 

magistrátu, alebo priamo pána primátora, aby sa obnovili 

rokovania s Univerzitou Komenského, aby sa našla nejaká 

dohoda, aby sa tento hojne, hojne využívaný úsek 

cyklotrasy, alebo promenády, aby sa tam mohol dokončiť na 

tých dvesto, tristo metroch. 

Čiže, aby sme nezanedbali, lebo tie rokovania sa tam 

bude možno nejakej, k nejakej pozemkovej dohode treba 

dospieť.  

A druhá vec, na ktorú chcem upozorniť je, vieme, že 

sa chystá rozsiahla výstovba, výstavba na nábreží, na 

mieste bývalého pékáó (PKO). Teraz tam máme zmiešanú 

cyklotrasu chodci, cyklisti. Ale pokiaľ viem, dopravný 

projekt prehodil cyklotrasu na cestu medzi motorové 

vozidlá. Myslím, že do mesta na v krajnici a, alebo teda na 

kraji. A smerom z mesta medzi dvomi jazdnými pruhmi 

automobilov. To považujem za veľmi nebezpečné, nevhodné 

riešenie na takom úzkom eee hr, v takom úzkom hrdle.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 440 

By som veľmi pekne poprosila, porozmýšľať, či by sa 

to ešte nedalo zmeniť.  

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. 

Ja teraz poprosím spracovateľov, aby reagovali na 

podnety a otázky.  

Mgr. Peter   N e t r i ,  oddelenie dopravného inžinierstva: 

Takže oprava zlúčeného chodníka v Ružinove. 

To je tá prvá vec.  

Eee, áno. Počítame s tým, že sa nebude realizovať 

trasa Vrakúnska cesta, ale viacej využívaná frekventovaná 

Ružinovská trasa.  

Eee. Čo sa týka aký, a v akom sme stave s projektovou 

dokumentáciou na ružinovskej v úseku Štrkovec – Tomašikova? 

Tak pripravujeme verejné obstarávanie na spracovanie 

radiály eR 16 (R16) Ružinovská radiála, kde bude zahrnutá 

aj táto trasa.  

Mlynské Nivy.  
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Eee. Neviem, ktorú časť mys, Mlynských Nív ste mali 

na mysli, ale riešime 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Bajkalská – Hraničná, dobre. 

Bajkalská – Hraničná eee eee rokujeme aj 

s developerom v danom území ako umiestniť eee tam 

cyklotrasu.  

Takže, túto časť riešime. Riešime aj úsek v okolí 

autobusovej stanice.  

Ďalej. Eem. Kde je deliaca čiara medzi peším 

a cyklistickým pohybom?  

V podstate, tento dokument hovorí o tom, že tie trasy 

by mali byť segregované. Čiže, eem, eee, máme tu nejaké, že 

dočasné riešenia, kde sú menej využívané chodníky, kde 

vieme dočasne, dokým nebude vystavaná segregovaná trasa, 

umožniť spoločný pohyb chodcov a cyklistov. Eee, ale do 

budúcna počítam s tým, že tie hlavné radiály a tie hlavné 

cyklistické trasy by mali viesť   segregovaným priestorom 

eee pozdĺž tých komunikácií, ktoré majú tie vyššie 

rýchlosti, povedzme päťdesiat kilometrov za hodinu.  

A cez sídliská, alebo cez upokojené zóny 

a a centrálne mestské časti a majú, môžu viesť aj 

v zmiešanom priestore, hej, kde je to bezpečné.  
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Spoločné buspruhy.  

Eee, to sme riešili spolu. Aktuálne máme nakreslených 

niekoľko projektov takýchto spoločných buspluscyklopruhov, 

aby cyklisti nemuseli jazdiť v ľavom jazdnom pruhu, aby 

mohli teda jazdiť v tom, kde jazdí autobus.  

Eee. Krajský dopravný inšpektorát mal nejaké výhrady, 

takže s nimi plánujem v najbližšej dobe mať stretnutie, kde 

si to vyjasníme.  

Eee. Cyklotrasa v rámci petržalskej električky.  

Eem. Chýba tam trasa pre peších. Áno. Ešte, ešte, eee 

dávnejšie teda, ešte keď som tu nepracoval, tak som to 

pripom, pripomienkoval, že to tam chýba. Bohužiaľ, to tam 

zatiaľ nie je.  

Eee. Bolo by fajn, ak by sme v rámci eem tých peňazí, 

ktoré máme na projektovú dokumentáciu ohľadom tých širších 

vzťahov, a to sú napríklad tie lávky chýbajúce a podobne, 

aby sa tam myslelo práve aj na tie peš, tie paralelné pešie 

trasy.  

Čiže, myslím si, že to by sa dalo  zapracovať. Ale je 

to riešené, samozrejme, v tej štúdii rozvojovej pána 

Kováča.  

Segregovaná cesta na nábreží.  
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Eee, eee, v minulom volebnom období bolo teda 

schválené, aby, aby bola vrátená tá cyklotrasa na nábrežie. 

Eem, čo sa týka, že my sme teda, alebo mesto dalo spracovať 

ešte v novembri, alebo kedy takú štúdiu, kde sa 

vyhodnocovali nejaké varianty vedenia cyklotrás. Ani jeden 

z nich, podľa mňa, nebol vhodný. Čiže, aktu 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

aktuálne, aktuálne nie je rozhodnuté, že kto ktorá 

verzia bude na nábreží fungovať. Ale určite minimálne jedna 

z tých trás, ak sú tam možnosti nejaké viaceré, jedna 

z tých trás určite bude segregovaná bezpečná od chodcov 

a cyklistov. Hej?  

Takže to odpovedám aj aj tuto pani starostke.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte, ešte. To, toto nie je rozhodnuté, hej? Že 

zatiaľ sa to zvažuje. Ale minimálne jedna z tých trás musí 

byť segregovaná, lebo je to jedna z hlavných mestských 

radiál na práve pre Karlovešťanov a Dúbravčanov a podobne.  

Ááá. Parkovanie zamestnancov, alebo aj poslancov tuto 

v okolí.  

Takže, máme tu na eem na nádvorí, j, myslím že Jána 

Nepomuckého, tak tam je, tam sú teraz doplnené čerstvo 

stojany, takže už tam máme asi šesť stojanov. Predtým tam 
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boli dva. A ďalšie priestory, a ešte som ani ja neobjavil, 

že kde sa tu dá odložiť bicykel, a myslím, že aj zo zadu 

z Novej radnice sa dá bezpečne uložiť, ale toto ešte 

preskúmavám. A a  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Je, je to pravda. Je to pravda, nemusíš to 

preskúmavať. Dá sa aj v Novej radnici parkovať s bicyklami. 

Mgr. Peter   N e t r i ,  oddelenie dopravného inžinierstva: 

Vyznačené trasy na cestách. 

Aj ja to považujem za za kvázi cyklotrasy. Eee. Že 

tieto trasy si, ktoré sú vyznačené na na cestných 

komunikáciách, sú vlastne, sú vhodné pre tie dve, tri 

percentá, alebo možno do desať percent ľudí, ktorí sa 

nejakým spôsobom odvážia ísť na ten bicykel aj do premávky, 

ale pokiaľ chceme, aby, aby ľudia jazdili do obchodu, eee 

deti do školy na bicykli a bežní ľudia do práce, tak tie 

cyklotrasy musia byť úplne bezpečné pre nich, pre kompletne 

širokú verejnosť bez ohľadu na vek a schopnosti aké majú, 

čo sa týka bicyklovania.  

Takže, do budúcna počítame s bezpečnými cyklotrasami.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Tie postupne, pravdepodobne, zaniknú. Hej? že budú 

nahradené kvalitnejšími trasami.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ale možno tam ide aj o to, že kým zaniknú, že 

ich treba udržiavať.  

Asi ste na to mysleli, pán Budaj?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Mgr. Peter   N e t r i ,  oddelenie dopravného inžinierstva: 

Takto, my teraz  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

my, my  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hej, hej. takže aktuálne sú tie cyklotrasy skôr 

robené pre tých zo málo percent ľudí, ale keďže ich chceme 

spraviť dostupné pre všetkých Bratislavčanov, tak preto 

spracovávame práve projektové dokumentácie tých asi seď 

sedemdesiat plus kilometrov cyklotrás. To je sedemnásť 

rôznych úsekov, čo považujem za takú minimálnu sieť, ktorú 
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treba vybudovať, aby sme spojili mestské časti navzájom 

a centrum mesta s nimi.  

Ďalej koncepcia rozvoja Mestských lesov.  

Čo sa týka tej, aký je to chodník? Tam zo zadu ten, 

ten chodník od Teska (Tesca), tam zozadu, to sme sa bavili, 

že to dáme do budúcoročného Akčného plánu. 

Čo sa týka napojenia od Patrónky, tak je to 

v súčasnom eee, v súčasnom Akčnom pláne a mám aj nejakú, 

nejakú formu projektovej dokumentácie už na stole, čo bola 

spracovaná po minulé roky a vyjadrovali sme sa k tomu 

a teraz to vraciame na prerobenie.  

Takže, tam sa to, dúfam že hýbe dobre.  

Cyklotrasa do Devína.  

Eee. Mali sme aj stretnutie so zástupcami mestskej 

časti Devín, miestnymi poslancami. 

Eem, eee, je tam problematický teda ten úsek eee tých 

záhrad. Budeme hľadať s pánom projektantom a s GIBom 

riešenie, ako, ako tam dostať, eee, ako vyriešia ten, ten 

posledný nevyriešený úsek cez tie záhrady. Keď sa už bude 

komplexne rekonštruovať tá Devínska cesta.  
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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: 

Ale ja by som ešte doplnila, keď môžem, dve veci. 

Pani starostka ešte teda myslela to rokovanie 

s univerzitou. To je ako k k ťažký, ťažký bod toho riešenia 

tej krátkej cyklotrasy veľmi potrebnej. Ale samozrejme, 

vyvoláme to rokovanie. 

A možno ešte pani Pätoprstej iba doplním, čo si 

hovoril, Peter, že pracujeme na štúdii ako s, ako teda 

ďalej s územím, tam kde bude zavedená Petržalka, eee, 

petržalská električka, nie len pozdĺž, ale aj naprieč pešej 

trasy. Riešime to. Riešime to spoločne s Petržalkou. 

Takže, to by som rada doplnila. 

A s faktickou ešte pán Budaj. 

Nech sa páči. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ja sa len chcem uistiť.  

Takže, neplánujete teraz nakresliť ďalšie desiatky 

takýchto pseudocyklotrás, ktoré by potešili možno niekoho  

na oko, ale neboli by cyklotrasami.  
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Lebo aspom, podľa mňa, tie rizikové by sa mali vážne 

odstrániť. Proste, pred Dvomi levami presviedčať toho 

cyklistu, že on je tam úplne kóšer a zastane električka, 

zastanú aj všetky autá a pokojne môže ísť do toho roku, 

ktorý tam je.  

Ale je vykreslený ako cyklotrasa, tak to, to proste 

bola jedno politické alibi, ktoré mohol robiť iba človek, 

ktorý nechodí na bicykli. A ktorý teda nevie, že občas tam 

ide naozaj o kožu.  

Ale tá dodatočná otázka je, že či nebudete kresliť 

ďalšie takéto fejky po cestách?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím ešte spracovateľa. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Mgr. Peter   N e t r i ,  oddelenie dopravného inžinierstva: 

Eee. Ako dočasné riešenia určite budú existovať. 

Pán Budaj! 

Že ako dočasné riešenia budú určite existovať aj 

trasy, ktoré pomôžu už aj tým súčasným cyklistom. Takže 
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môžu existovať aj vo vozovke. Ale tie projektové 

dokumentácie, ktoré ideme spracovávať budú riešiť cyklistov 

všetkého veku, od, od teda malých osemročných až po 

osemdesiatročných. Aby, aby tie trasy boli práve dostupné 

ním. 

V zónach tridsať môžu byť cyklisti vedení a je to 

bežný štandard aj v Holandsku, môžu byť cyklisti vedení aj 

vo vozovke.  

Čo sa týka Špitálskej, je to zóna tridsať, ale moc sa 

to tak nespráva. Čiže, eee, eee, určite v takýchto 

lokalitách ešte zavedieme nejaké opatrenia na upokojenie 

dopravy.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec, pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja predpokladám, že v Holandsku v zóne tridsať jazdia 

vodiči tridsať, čo je problém možno Bratislavy 

(prednášajúci hovorí so smiechom), hej?  

Čiže, tu zóna tridsať (so smiechom) je tak ako 

niekedy iná.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A boli ste prihlásený, ale ste sa stratili.  

Takže, poprosím ešte. 

Nech sa páči,  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

V poriadku. Ja vás chápem, len to je veľmi drahý 

špás.  

U nás podľa zákona, ako viete, cyklista ak nie je 

zákaz, má právo všade chodiť. Len s politických dôvodov sa 

vylialo na cesty a bol november, december, čiže, hneď sa to 

odlupovalo, ale bolo pekné na fotkách, sa vyliali proste 

nákresy. Inde kreslia cyklotrasy výhľadovo, že ten druhý 

žltý bicyklík je päťdesiat metrov, tu je každé tri metre, 

alebo každých päť metrov. Katastrofa. Drahé to bolo jak 

šľak.  

Tak toto, prosím vás, neopakujte. Však po každej 

ceste sa prakticky dá ísť na bicykli, ak to nie je 

zakázané.  

Akože, to niekomu pomôže, ak to tam bude nakreslené? 

Nikomu to nepomôže. Vôbec nikomu. T treba dať značky Pozor 

cyklista pre vodičov, tí sú tam hrozba, cyklisti vedia, že 

môžu chodiť.  

Takže prosím vás, varujem vás, ak to budete robiť, že 

budete alibisticky robiť takéto zdánlivé cyklotrasy, tak 

budem to kritizovať tak, jak (gong) som to kritizoval 

vtedy.  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 452 

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 pekne. 

A ešte s kratučkou pán Berka.  

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

Pardon. 

Ja som chcel len povedať, že to je veľmi dôležitý 

taký psychologický nástroj pre každého. Každý, kto je 

cyklista to pozná keď je na ceste a ako sa cíti keď je 

medzi autami. Práve tá vyznačená cesta mu dáva inú mieru 

legitimity a aj v očiach toho šoféra.  

To znamená, že v momente kedy každý asi cyklista 

zažil, keď mu šoféri nadávali za to, že vôbec bol súčasťou 

premávky, tak nemusí zložito argumentovať, stačí keď 

poukáže na ten chodník a je to, myslím že veľmi prínosné 

pre každého cyklistu.  

To na margo tejto diskusie hovorím.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu k tomuto bodu.  

A poprosím návrhovú komisiu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže hlasujeme o bode dva o osemnásť, a to v časti 

A zrušuje časť Cé (C) bod jedna, dva, eee, jedna, tri, 

štyri uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

číslo 1743 lom z roku 2014 z 25. 9. 2014, 

za Bé (B) schvaľuje 

za prvé, Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy,  

ja len dopĺňam, že jedná sa o aktualizovanú verziu 

z roku 2019,  
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za druhé, Akčný plán cyklistickej a pešej dopravy pre 

rok 2019, 

a v časti Cé (C) žiada primátora hlavného mesta 

za prvé, predložiť mestskému zastupiteľstvu správu 

o plnení Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 

za predchádzajúci kalendárny rok vždy k 28. 2., 

za druhé, predložiť mestskému zastupiteľstvu na 

schválenie Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 

na konkrétny kalendárny rok s aktualizovanými prioritami 

vždy k 31. 3. 

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.) 

(poznámka: počuť slová „A nikto ...“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: počuť slová „Teraz je šestnásť.“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať poslancov. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

nula poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 18-Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 

 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. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   
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R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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 ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A zrušuje 

v časti C body 1, 3, 4 uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 1743/2014 zo dňa 25. 09. 

2014. 
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B. schvaľuje 

1. Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, 

2. Akčný plán cyklistickej a pešej dopravy na rok 2019. 

 
C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. predložiť Mestskému zastupiteľstvu správu o plnení 

Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za 

predchádzajúci kalendárny rok, 

T: vždy k 28. 02. 

2. predložiť Mestskému zastupiteľstvu na schválenie Akčný 

plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na konkrétny 

kalendárny rok s aktualizovanými prioritami. 

T: vždy k 31. 03. 

koniec poznámky) 
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BOD 18A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A teraz, áno. Blíži sa šestnásta hodina.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno. Dobre.  

Takže, teraz pokračujeme s tým, že teda šestnásta 

hodina, máme prihlásených dvoch občanov.  

Prvý občan pán Tadeus Patlevič. 

Prosím, vyjadrite súhlas.  

Aha. Tuto netreba, že? Áno. Súhlas s jeho vystúpením.  

Ďakujem pekne. 

Tak, nech sa páči. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno. Tak ja poprosím ešte pred tým ako vystúpite,  
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(poznámka: počuť slová mimo mikrofón predsedajúcej 

„malý moment, ospravedlňujem sa“) 

pán poslanec Jenčík poslal, požiadal o slovo.  

Nech sa páči. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja sa hlboko ospravedlňujem, ale potrebujem 

náhradníka.  Ja nakoľko, pani starostka zvolala dôležité 

stretnutie u nás na mestskej časti, ja tam o sedemnástej 

musím byť. 

Čiže, bolo by asi ideálne, keby nejaký dobrovoľník sa 

prihlásil, sadne si do návrhovej komisie, aby sa nestalo, 

že zase Jenčík tu nie je.  

Takže (prednášajúci so smiechom), takže, prosím vás, 

niekto keď môžte, si sem sadnúť, lebo pán Vetrák ešte 

neprišiel a o sedemnástej ja budem musieť byť v Rusovciach. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A kedy. O sedemnástej? Tak ešte počkajme občanov.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 460 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja som tu ešte. Len aby ste vedeli.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Dobre. Tak my sa na to pripravíme.  

A Nech sa páči, máte slovo.  

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Ďakujem pekne za slovo. 

Vážená pani námestníčka, vážení páni, panie 

poslankyne a páni poslanci, ako každý mesiac, znova som tu 

dneska aj vo svojom obľúbenom tričku ako Staromešťan už od 

roku 1972, keďže som sa v Starom Meste narodil a zatiaľ 

ešte v Starom Meste bývam, aj keď väčšinou už iba na 

papieri, lebo reálne sa v tom byte bývať, no bez vody, bez 

kúrenia, bez plynu, bez elektriky, no, asi dosť ťažko.  

Napriek tomu vodím do svojho bytu a do domu kde bývam 

návštevy, ktoré si to tam veľmi radi fotia, lebo je to 

krásna stavba historická, ale pre mňa je to skôr utrpenie, 

ako nejaká obdivovanie krásy. 
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Dneska by som chcel sa vyjadril k dvom veciam.  

Jedna je tá, že opäť som v programe nenašiel bod, 

ktorý tam býval za minulého zastupiteľstva, ktorý každý 

mesiac referoval, aké nové veci sa stali ohľadne náhradného 

nájomného bývania.  

Neviem, čo sa stalo, prečo to tam nie je. Či to 

platilo len pre to bývalé zastupiteľstvo a teraz to už 

neplatí, alebo ako to je? To asi viete lepšie vy ako ja.  

Každopádne, bol by som rád, keby tam taký bod bol, 

aby sme sa dozvedeli novinky. Neviem, či poslanci, 

napríklad, vedia, že bolo stretnutie primátora a starosta 

Dúbravky a občanov v Dúbravke, kde sa definitívne rozhodlo, 

že v Dúbravke sa stavať náhradné byty, v lokalite Pri 

kríži, nebudú, čo zožalo veľký, veľký úspech medzi občanmi 

istej lokality danej, ktorí tam tú stavbu vyslovene 

nechceli.  

Takže, bolo by dobré, keby sa tento bod znova možno 

obnovil a tie novinky sa prezentovali aj poslancom, aby 

vedeli, čo sa deje. A samozrejme, že aj my to veľmi pozorne 

sledujeme, čo sa deje.  

Dneska som sa ale chcel vyjadriť k úplne inej téme, 

a to je Parkovacia politika, ktorá sa aj mňa bytostne 

dotýka a som trošku rozčarovaný z toho, ako sa ide riešiť, 

aký bol ten návrh. 
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Chápem, že nejaký návrh bude, chá chápeme všetci, že 

tú parkovaciu politiku chce mesto, chcú to mestské časti, 

chcú to všetci občania, ale každý si ju predstavuje trošku 

inak.  

Priemerný Bratislavčan si predstavuje to, že večer 

zaparkuje doma, cez deň zaparkuje v práci, občas ide na 

nejakú návštevu a za toto je ochotný zaplatiť nejakú sumu. 

V Starom Meste momentálne jedna skupina platí desať euro 

ročne, druhá šesťdesiatšesť euro, myslím, ročne a za toto, 

za takúto sumu, ktorú je ochotný zaplatiť, tých päťdesiat 

sa mi zdá už trošku veľa, a za to ďalšie auto už ešte 

viacej, by celkom rád zaparkoval v rámci Ružinova, 

Petržalky, všade.  

Neviem, či to je nemožné, mne sa zdá, že možné by to 

bolo. Ľudia ale  hlavne sa chcú zbaviť tých značiek, ktoré 

nie sú z Bratislavy a mohlo by to odbremeniť tú parkovaciu 

politiku.  Ambícia mesta sa mi zdá oveľa vyššia a myslím, 

že to bude na úkor Bratis 

A takisto som si pozrel aj tú parkovaciu politiku 

v Brne, ako to tam vyzerá. Zatiaľ je to tam asi v jednej 

zóne. Je tam suma šesťsto českých korún, čo je asi 

dvadsaťdva, dvadsaťtri euro. A je to tam na osobu, nie je 

to tam na domácnosť. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 463 

Čiže, ak som to správne pochopil a neviem, či by sa 

touto cestou nedalo ísť aj v Bratislave, predsa len každý 

človek má jedno auto. Ja sa s mojim otcom nechcem hádať, že 

kto to bude mať za päťdesiat a kto to bude mať za za 

stopäťdesiat a kto to bude mať za päťsto. Naozaj si neviem 

predstaviť túto hádku, ktorá ma bude čakať.  

Takže, zvážte ešte tú parkovaciu politiku. Viem, že 

je na to ešte rok. Viem, že sa bude dať (gong) doladiť. 

Dolaďme to, aby boli Bratislavčania spokojní.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ideme ďalej. 

Takže pozývam pána Ďurčiho Mariána. 

Nech sa páči. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň všetkým.  
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Chcem sa spýtať pani námestníčky Kratochvílovej, 

prečo sme do dnešného dňa nedostali zápis z rokovania 

konaného 15. 2. o Moste esenpé (Most SNP)? 

Správa z hlavnej prehliadky preukázala na 

katastrofálny stav Mosta esenpé (Most SNP). Namerané 

havarijné priehyby mostného trámu, zapríčinené pretržením 

v rámci rekonštrukcie vozovky z roku 2017, sú o stopercent 

horšie ako od poslednej kontroly z roku 2012, čomu 

nasvedčuje aj grafické znázornenie zvislých posunov, ktoré 

sú súčasťou a mám ich aj k nahliadnutiu.  

Pýtam sa. Je pravdou, že jedny z dočasných riešení 

odťaženia mosta mala byť vyčerpaná voda z vodovodných 

potrubí do Petržalky? Ak áno, tak dokedy bude tento stav 

trvať?  

Pýtam sa, ako chce vedenie mesta tento stav Mosta 

esenpé (Most SNP) riešiť ďalej, pretože most nemôže zostať 

v aktuálnom stave?  

Pán primátor,  

máte svojich námestníkov. Boli zriadené odborné 

komisie. Toto všetko chápem. Ale čo ma šokovalo je 

skutočnosť, že ku tomuto všetkému máte ešte aj ďalších 

sedem poradcov. Nehnevajte sa, to považujem za ne 

neadekvátne.  
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Pýtam sa vás, či jedným z vašich poradcov je ing. 

Brliť, projektant rekonštrukcie Mosta esenpé (Most SNP)? 

A ak áno, či je členom pr Progresívneho Slovenska? Pýtam sa 

to z dôvodu, aby som si určité súvislosti vedel správne 

vyhodnotiť.  

Ak je to on, nie je v tomto prípade konflikt záujmov?  

Ja som pre svoj odborný kariérny rast nepotreboval 

členstvo v politickej strane, ani do roku osemdesiatdeväť 

a nepotreboval som ho ani potom, ale vždy o mojom kariérnom 

raste rozhodovali cudzí ľudia na základe mojej odbornosti, 

kvality vykonávanej práce a výsledkov.  

Hovorím, že poriadok tu nebude dovtedy, kým nebudú 

platiť pre všetkých komunálnych aj štátnych politikov 

hmotná a trestnoprávna zodpovednosť.  

Tu sa už rozkráda a tuneluje úplne bezbreho 

a beztrestne.  

Takto vniknuté škody musia byť uhradené v plnom 

rozsahu tými, ktorí ichn spôsobili a keď nie, tak exekuovať 

ich osobné, alebo stranícke majety, majetky tak, ako 

u zdieraných a zotročovaných slušných radových občanov, 

fyzických a právnických subjektov neustálym zvyšovaním daní 

a poplatkov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja pop, predtým ako zareaguje viceprimátorka, máme tu 

prihlášku do diskusie, pán Brliť František, ktorý tu bol 

zmienený. 

Prosím vás, aby sme ho hlasovaním pripustili do 

diskusie. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tr. Aha, on je normálne v tomto? Lebo to som nevedel. 

To mi došlo až pot. 

Takže, takže dobre.  

Tak pardon, tak najprv my zodpovieme.  

Myslel som si, že vy ste sa prihlásili k tomuto do 

diskusie. 

Nech sa páči, pani Kratochvílová. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 
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No tak, keďže je tu pán Brliť, tak tie technické 

otázky zodpovie on. Ja by som chcela povedať, že pán Brliť 

je na dohodu prijatý na náš úrad, respektíve, robí poradcu 

mojho, v mojej kancelárii. To je po prvé. 

Po druhé. 

K tej hlavnej prehliadke mostu, o ktorej hovorí pán 

Ďurči, posielame pánovi Tesárovi, spracovateľovi tejto 

prehliadky šesťstranový list, v ktorom sú popísané všetky 

pochybenia, nezrovnalosti, otázky, ktoré sa týkajú tejto 

konkrétnej hlavnej prehliadky.  

A súčasne máme spracovaný materiál, ktorý hovorí 

o hrúbke vozovky na moste a o tom, eeeee, nechcem teraz 

použiť  ten, ten výraz, ktorý mám na jazyku, ale proste, 

považujem to za šírenie poplašnej správy.  

Ja teraz poprosím pána Brliťa, aby sa vyjadril 

k technickým otázkam, ktoré vlastne teraz predostrel pán 

Ďurči a aby vysvetlil možno raz  pre vždy tento problém. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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A p pán Brliť, vám, Brliť dá odpoveď, že či je členom 

pése (PS) a či si takto on robí kariéru, keď si to myslíte. 

Takže, ďakujem pekne. 

Takže ďalší občan sa prihlásil do diskusie, je 

František Brliť. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Občan: Ing. František   B r l i ť : 

Dobrý deň. 

Ďakujem za slovo. Neviem, koľko mám čas a či môžem 

predĺžiť 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tri minúty. 

Občan: Ing. František   B r l i ť : 

A môžem predĺžiť? Nie? Nevadí. 

Rýchlo. 

Progresívne Slovensko.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 469 

Nikdy v živote som nebol členom žiadnej strany, ani 

komunistickej, ani Progresívneho Slovenska, ani žiadnej 

inej.  

Takže, nebudujem si kariéru na politických základoch.  

To je za prvé. 

Za druhé. 

Mňa veľmi mrzí, že tak odborná otázka ako je stav 

mostov v Bratislave, hlavne Mosta esenpé (Most SNP) je 

predmetom neustálych poznámok občana. Pri všetkej úcte 

k človeku, ktorý to prednáša, vôbec sa nechcem dotýkať 

odbornosti, ale toto nie je téma, ktorá má byť vedená 

populárnym spôsobom.  

Ale ak ma  zastupiteľstvo záujem, ja by som dokonca 

odporučil zvolať možno aj mimoriadne zastupiteľstvo za 

účelom objektívneho informovania o technickom stave Mosta 

esenpé (Most SNP) v Bratislave a možno aj všetkých 

ostatných mostov v Bratislave. 

Konkrétne.  

Otázka vozovky, tak ako bolo povedané, (poznámka: 

nezrozumiteľné slová), má byť zriadená nezávislá komisia, 

ktorá má vyrieknuť ortieľ nad tým, či pravdu mám ja. Našim 

návrhom rekonštrukcie vozovky v hrúbke sedem centimetrov, 

alebo či má pravdu pán Tesár, ktorý tvrdí, že tam pôvodne 

bola vozovka hrubá tri centimetre.  
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To je otázka veľmi jednoduchá, ale počkáme si na 

vyjadrenie nezávislej komisie. Dúfam teda, že bude, bude 

objektívna a bude už všeobecne rešpektovaná.  

Vo všeobecnosti je jasné nad všetko, že vozovka na 

moste bola urobená v rovnakej hrúbke, ako vozovka pred 

rekonštrukciou. 

Most dnes nevieme v akom je stave technickom. Dneska 

prebiehala hlavná prehliadka, ktorá bola objednaná správcom 

mosta verejnou súťažou. Verejnú súťaž vyhral pán Tesár. Ten 

ju spracováva.  

Bola tu daná informácia v akom stave je správa. Tá 

správa je, je diskutabilná, mierne povedané. Ale bude sa 

v tom pokračovať.  

Ja si myslím, že mesto si zaslúži a správca si 

zaslúži, aby o takom moste, ako je Most esenpé (Most SNP), 

mal objektívnu informáciu, aby ho spravoval a udržiaval 

tak, ako sa na taký most patrí.  

Je to významný most nie len z pohľadu Bratislavy, ale 

z pohľadu celoslovenského, pretože jednak je to kultúrna 

pamiatka, je to veľmi významné technické dielo. Všetka česť 

autorom tohto diela. Ale musíme sa dnes dostať na pozíciu 

technickú a venovať sa serióznej správe a údržbe tohoto 

mosta.  
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Ďakujem. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne pánovi Brliťovi.  

To znamená, že otázky, nech sa páči. 

Netreba. Keď nemáme ďalšie otázky, tak ideme asi na 

ďalší bod v tomto prípade, nie?  

To znamená, že sa skončilo bodom osemnásť.  

Takže, bod devätnásť, i 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Á, ide rovno petícia? Ja som myslel, že pôjde až 

o šetnásť tridsať.  

Dobre.  
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BOD 38 PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE 
„POLYFUNKČNÉHO BYTOVÉHO DOMU 
TOPOĽČIANSKA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže bod, poprosím ten bod mi tam dať. Mmm. 

Tridsaťosem, hej? Tým pádom ideme? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ideme na tridsaťosmičku? Áno. 

Bod číslo tridsaťosem Petícia proti výstavbe 

Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska. 

Nech sa páči za spracovateľa, nevidím kto tam sedí.  

Ing. Mária   P u l c o v á ,   ústredná evidencia sťažností: 

Dobrý deň prajem. 

Dovoľte mi, aby som vám predstavila materiál, ktorý 

predkladáme na rokovanie. Je to petícia proti výstavbe 

polyfunkčného bytového domu Topoľčianska.  

Petíciu podporilo tisícštyristoosemdesiatjedna 

občanov.  
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Podpísaní občania žiadajú, aby hlavné mesto, ale aj 

mestská časť Bratislava Petržalka rešpektovali požiadavky 

dotknutých občanov a zabránili výstavbe polyfunkčného 

bytového domu Topoľčianska, ktorý je na pozemku v káú 

(k. ú.) Petržalka. 

Zároveň žiadajú hlavné mesto o preskúmanie a zrušenie 

záväzného stanoviska k danej investičnej činnosti, ktoré 

bolo vydané 5. 10. 2018. 

Stanovisko k predmetnej petícii pripravila sekcia 

územného plánovania.  

Materiál bol predložený do mestskej rady a do komisie 

územného, strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby mestského zastupiteľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani Pätoprstá, 

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

poslankyňa MsZ: 

Vážený pán primátor, vážení poslanci,  

my sme na komisii územného plánu a životného 

prostredia strávili dosť veľký čas k tomu, aby sme sa 

nejakým spôsobom postavili za záujem obyvateľov. Nebolo to 

jednoduché urobiť také opatrenia, aby sme vyšli aj zákonu 

aj obyvateľom zadosť.  

Ja som navrhla jedno riešenie. Trochu som ho 

modifikovala, aby bolo aj realizovateľné pre magistrát. 

Pointa je v tom, že petičiari upozorňujú, že výstavbou 

takéhoto objektu dôjde k dopravnému kolapsu, alebo veľkému 

zaťaženiu dopravy. 

Druhý problém je, že asi všetci viete, že dopravno-

kapacitné posúdenie, ktoré si platí investor, takmer 

vždycky vyjde. Asi neexistuje také, ktoré by nevyšlo.  

Preto si dovolím navrhnúť uznesenie, ktorým by sme 

požiadali pána primátora, aby na požiadanie mestskej časti, 

to znamená, ak príde k tomu, že developer si takéto 

kapacitné posúdenie predloží k dokumentácii na územné 

konanie a mestská časť sa rozhodne, že naozaj uvidí, že nie 

celkom košér je takto, takéto dopravno-kapacitné posúdenie 

vypracované, tak ak na požiadanie mestskej časti by mal 

urobiť magistrát oponentúru voči tomuto dopravno-
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kapacitnému posúdeniu a ktoré by predložil investor na 

tento polyfunkčný bytový dom.  

Čiže, môj návrh je, ak ho dovolíte, ho prečítam: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby 

na požiadanie mestskej časti urobil nezávislú oponentúru 

voči dopravno-kapacitnému posúdeniu predloženému investorom 

na Polyfunkčný bytový dom parcela číslo 1563 na 

Topoľčianskej v katastrálnom území Petržalka. 

Prosím vás o podporu tohto uznesenia.  

Je to prevencia voči tomu, aby sa naozaj neurobil 

objekt, ktorý by v tomto priestore naozaj zaťažil dopravne 

situáciu, ktorá tam už je teraz veľmi kritická.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán poslanec Karman. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

No ja sa opýtam trochu tak, eee, trošku nevidím, 

nevidím zmysel v tejto, v tejto diskusii. Ja sa strácam vo 

význame. Jednoducho, čo môže teraz ešte v tomto štádiu 

mesto spraviť?  
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My tu prerokúvame petíciu, za ktorú, samozrejme, ja 

ju úplne chápem a som na strane tých obyvateľov, takisto by 

som bol pobúrený, ale aké má možnosti ešte v tomto čase 

mesto? Skúsme si to povedať.  

Pretože ako my tu máme teraz schvaľovať materiál, že 

berieme na vedomie petíciu. Príde mi to, príde mi to také, 

že okej, ak to naozaj musíme spraviť, mohli sme si za to 

zahlasovať, ale to je absolútne bez obsahu.  

Povedzme si, aké karty máme na stole, čo ešte môžme 

ako mesto spraviť, čo môže spraviť Petržalka ako stavebný 

úrad, je možné prehodnotenie záväzného stanoviska, ktoré 

bolo vydané? Predpokladám, že teda, že bolo. Hej?  

Poprosím, ešte zopár informácií.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán.  

Zozbierame otázky a potom. Asi tak, hej?  

Takže, pán Ve Vetrák, máte slovo. 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ja by som sa tiež prihovoril za to, čo tuná pán 

kolega z Petržalky, pán Karman, hovorí, lebo ono 

v podstate, je to taká citlivo vnímaná záležitosť 

v Petržalke tá táto, aj táto petícia celá, aj to, proti 

čomu tá petícia je. A ten výsledok, že berie na vedomie, 

ono je to také veľmi nešťastné pri akejkoľvek petícii. Lebo 

v podstate to tým ľuďom nedáva odpoveď, dá sa povedať, na 

nič. A oni nejakú odpoveď čakajú. 

Čiže, ak sme sa o niečom aj v Petržalke tak viac 

bavili, tak tá otázka padala tým smerom, že či teda mesto 

ešte má možnosti na prehodnotenie toho záväzného 

stanoviska. Že to, to tak vychádzalo asi najrelevantnejšie 

z toho, z tej diskusie.  

Ale samozrejme, ak sa dá ešte niečo iné vymyslieť 

a ak je vôľa, tak aby sa to povedalo, aby sme tým ľuďom aj 

my vedeli niečo povedať, lebo sa na nás dosť často 

obracajú. A z celé, teda, na všetkých, nie len v tom obvode 

konkrétnom, ale (gong) všetkých petržalských po 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Za spracovateľov, nech sa páči, chcete odpovedať?  

JUDr. Ľudmila   V o l f o v á , oddelenie  usmerňovania 

investičných činností: 

Dobrý deň. 

Zaznela tu otázka, že čo môže mesto spraviť? Na to 

asi máme odpovedať.  

Čo sa týka prehodnocovania. Záväzné stanovisko bolo 

vydané.  

Čo sa týka prehodnocovania záväzných stanovísk, tak 

my sme držaní paragrafom 140 bé (b) odsek 3, ktorý hovorí 

o tom, že my môžeme zmeniť záväzné stanovisko len 

v prípade, ak dôjde k zmene právnych predpisov. V našom 

prípade väčšinou je to zmena územného plánu, alebo keď 

dôjde k pod, k zmene podstatných skutočností.  

Ale to, že proste obyvatelia majú pocit, že to teda 

nie je v poriadku, proste, nezaznelo v celej tej, v celom 

tom, čo sme dostali ako tú petíciu a celkove, nezaznela tam 

žiadna podstatná skutočnosť, ktorá by menila toto záväzné 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 479 

stanovisko. Ktorá by proste nám otvorila cestu na zmenu 

záväzného stanoviska. No. 

Ináč tam petič, petičiari oslovili mesto aj mestskú 

časť.  

Čiže, mám pocit, že teraz je to n, je na ťahu skôr 

mestská časť ako stavebný úrad, ktorý môže skúmať aj tie 

miestne.  

My sa vyjadrujeme ako celomestské.  My sa vyjadrujeme 

najmä z hľadiska územného plánu a v podstate tam d, tam 

prebehlo dosť dlhé obdobie na to, aby sa proste dostala tá 

stavba do takej skutočnosti, aby bola v súlade s územným 

plánom. 

Dokonca ona sa dostala aj do tej urbanistickej 

štúdie, ktorú navrh, ako je spracovávaná v danej, v danom, 

v danej lokalite, by sa dalo povedať, v celom tom páse 

Centrálnej mes, ako ce centra Centrálnej rozvojovej osi mes 

mestskej časti Petržalka. 

Čiže, ak by v podstate naozaj tam dochádzalo 

k nejakým problémom v rámci čo sa týka dopravného napojenia 

a d dopravnej situácie, tak Petržalka ako stavebný úrad 

môže požadovať v rámci konaní, aby to bolo zdokladované 

priamo od investora. Ona proste má určité právomoci, je 

správny orgán, má konať.  
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To je ako názor odborné, ako z hľadiska právnych 

predpisov stavebného zákona.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďak 

JUDr. Ľudmila   V o l f o v á , oddelenie  usmerňovania 

investičných činností: 

A správneho poriadku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 

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

Ja by som sa chcela informovať aj ohľadom na iné 

veci, ktoré takto nám budú vyskakovať, že či je stanovisko, 

lebo tak ho beriem aj na základe tohto, aj toho, čo sme 

mali na územnoplánovacej komisii aj s komunikácie s pánom 

primátorom, že tie záväzné stanoviská sa meniť nedajú. 

Proste, ich musíme zobrať ako nejakým spôsobom stav. Vieme 

ich meniť iba pokiaľ dokáže ten, môže byť aj na strane 
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mesta, alebo teda účastník toho konania nejakú zásadnú 

zmenu. Nemusí to byť územný plán, môže to byť zmena 

výškovej kóty. Proste, dá, treba sa v tom začať akože 

extrémne sa snažiť. Ale za normálnych okolností zmena 

záväzného stanoviska nie je možná.  

Takže, myslím si, že aj vyzývať primátora na zmeny 

záväzných stanovísk je kontraproduktívne a zbytočne proste 

zaťažuje iba byrokraticky, pretože to nie je možné. 

Tak som to správne pochopila.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja iba doplním pani starostku, že ja som to aj 

všetkým starostom povedal.  

Pok. My nemôžeme zmeniť záväzné stanovisko, pokiaľ 

nie je zmenený územný plán alebo projekt.  

Takisto, keď, keď už záväzné stanovisko tu bolo 

dvakrát na magistráte, tak už sa k nemu nemôžeme 

vyjadrovať, iba ak by nám ho poslal späť okresný úrad.  

Takže, to iba dopĺňam. 
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Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor,  

ja, aj pani kolegyne z magistrátu,  

ja si myslím, že je dôvod kedy sa dá k záväznému 

stanovisku vrátiť, a to je vtedy, keď záväzné stanovisko 

k investičnej činnosti bolo vydané v rozpore s územným 

plánom. V rozpore s platnými regulatívami pre to územie.  

A čiže, vidím aj tuná, že šanca jediná je vyhovieť 

tým petičiarom tak, keď stavebný úrad v Petržalke preskúma 

ten projekt, ak ešte nie je vydané územné rozhodnutie, či 

je naozaj v súlade s územným plánom a ak by nebol, tak môže 

požiadať pána primátora, aby sa na to znova mesto pozrelo 

a prehodnotilo svoj chybný postoj z minulosti. 

Myslím si, že tento, toto sa tu stalo viackrát 

v minulosti, nikdy to nebolo napadnuté druhou stranou, lebo 

ak by bola šanca, tak by to určite napadla. 

A tuná narážame na jednu vec, že sme poslanci, či 

miestni alebo mestského zastupiteľstva, že čo sa týka 

štátneho stavebného poriadku, vážení kolegovia, bohužiaľ, 

nemáme (gong) žiadne kom 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, to je faktická, okej. 

Áno. Ja iba doplním pani starostku, že samozrejme, ak 

zistíme, že je v rozopre s územným plánom, nie je lepšia 

možnosť ako to napadnúť a znovu otvoriť, ako táto vec. Ale 

to musí tento fakt naozaj sa udiať.  

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja v žiadnom prípade nechcem, aby sa menilo 

stanovisko mesta, pokiaľ je v súlade s územným plánom.  

Osobne si myslím, že aj je v súlade s územným plánom.  

V podstate, odpovedám pánovi Karmanovi, ja nežiadam 

zmenu územného plánu, teda stanoviska mesta z hľadiska 

územného plánu, ale už sa to týka vyššieho štádia 

dokumentácie, to znamená, územného rozhodnutia.  

Ak mestská časť zistí, že územno, teda to dopravno-

kapacitné posúdenie, ktoré si platí investor, nie je celkom 

kóšer, malo by mať možnosť, aby mesto, keď bude už, 

predpokladám, MIB, by mohlo urobiť oponentúru.  
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Asi všetci, nemusím nikomu vysvetľovať, čo to znamená 

oponentúra. Pozrie si to, a ak tam zistí zásadné rozdiely, 

alebo nedostatky, tak jednoducho, dáva šancu starostovi 

argumentovať z hľadiska nejakého dopravného kolapsu a bude 

sa musieť tá (gong) to dopravné pos 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, 

nech sa páči. Pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Nepoznám podrobnosti tohto projektu, som z inej 

mestskej časti, ale pri pohľade do katastrálnej mapy ma 

zaujal jeden fakt a síce, že všetky pozemky sprava, zľava, 

z boku, patria hlavnému mestu, okrem tohto trojuholníka, 

ktorý je vo vlastníctve, teda, súkromného investora.  

Mňa by zaujímalo, že či to náhodou pred tým nepatrilo 

hlavnému mestu? A potom by ma zaujímalo, za akých okolností 

sa dostalo k tomuto súkromnému vlastníkovi?  

Ak. Neočakávam teraz okamžitú odpoveď na to, ale 

možnože sa opýtam v interpelácii.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, asi dávam slovo návrhovej komisii. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže, máme tu jeden. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak pani hlavná architektka tam má stopku, teraz 

nechcem to porušiť, môžem jej dať výnimku? Alebo?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Viete čo? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dneska idú výnimky, čo? Toto je mäkké. 

Tak, pani hlavná architektka,  

nech sa páči, máte slovo. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Ďakuj ďakujem za výnimku. Nejak som sa neskoro 

spamätala.  

Je pravdou, že je to rozvojové územie. Je pravdou, že 

mesto v minulosti tento pozemok predalo, neviem detaily, 

ale predalo. Lebo ja som skúmala, či to predalo Metro, lebo 

aj také prípady máme v tomto rezervovanom koridore na Nosný 

dopravný systém, v tomto prípade mám informáciu len to, že 

to predalo naozaj mesto. Toho sa musíme do budúcnosti 

naozaj vyvarovať.  

Je to rozvojové územie. Indexy sú v poriadku. Ja by 

som odporučila mestskej časti, sledovať naše od, teda moje 

vyjadrenie, ktoré je zapracované jedna k jednej so 

stanoviska, kde sú odporúčania týkajúce sa aj dopravy, 

zásobovania, architektúry verejného priestoru. A ja si 

myslím, že je tam priestor na to, aj na diskusiu, teda tú 

lokálnu, je tam priestor tento, tento investičný zámer 

zlepšiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A do bodu v tejto diskusie je prihlásený aj občan. 

Myslím, že to bude zaujímať, je prihlásený pán inžinier 

architekt Juraj Duška. 

Takže, nech sa páči. 

Neni tu? Neni tu. Dobre. 

Ja som myslel, že keď ste mi to dali, že to znamená, 

že je tu.  

Takže, tu neni. Ale to bol jeden z investorov tohto 

projektu. Nie je tu. Tak ho nebudeme môcť vypočuť. 

(poznámka: počuť z pléna „je“) 

Je tu. Tak okej.  

Keď je tu, tak nech sa páči, pán architekt Duška, 

máte slovo. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ja pardon, to je dobu.  

Takže, prosím vás hlasujte o pripustení pána 

architekta Dušku do, do diskusie.  
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Ďakujem pekne. 

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči,  

máte slovo. 

Občan   Ing. arch. Juraj   D u š k a ,  investor v projekte 

Bytový dom Topoľčianska:  

Dobrý deň.  

Ďakujem. 

Ja som si dnes dokonca aj niečo pripravil. 

Koľko mám? Tri minúty som počul. Že?  

Dobre. Tak začnem tak trošku zoširoka. Mám toho 

trošku viacej, ale tak skúsim to tak nejako zaobaliť.  

Moje meno je architekt Juraj Duška.  

Projekt na Topoľčianskej pripravujeme už päť rokov. 

Nie je to systém toho, jak by si niekto myslel, že došli 

sme s nejakým prvotným návrhom a teraz nejakým spôsobom sa 

to na mieste pretlačilo. Ten projekt sa systematicky 

pripravuje päť rokov, pričom s magistrátom sa rokuje, 

povedzme, o všetkých drobnostiach, ktoré boli a projekt, 

ktorý bol predložený magistrátu na schválenie, je totožný 

s projektom, ktorý teraz beží v rámci územného konania.  
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Ja chápem, že obyvatelia vždy majú nejaké, nejaké 

svoje výhrady, a preto som aj pánovi starostovi Hrčkovi 

odporučil, že sme ochotní sa s obyvateľmi stretnúť, 

prerokovať si nejaké ďalšie podmienky nejakého vstupu do 

územia.  

Aj to beriem jak taký ústretový krok trošku, že 

napriek tomu, že máme záväzné stanovisko, sme investor, 

ktorý chce ďalej komunikovať v tomto projekte a sme 

otvorení ďalšej diskusii.  

Takisto som spomenul aj petičnému výboru, ktorý 

organizoval túto petíciu, že sme ochotní sa stretnúť so 

zástupcami petičného výboru a prebrať si nejaké možnosti, 

ako daný projekt upraviť, prispôsobiť na tú, na ten stav, 

ktorý je vhodný.  

Len stále apelujem na to, že neni to vymyslený stav, 

kde zrazu sme došli s nejakým projektom, je to päť rokov 

práce, kde sa projekt menil, upravoval, hľadali sa aj 

formou prepojení na pešie trasy, formou zakomponovania do 

centrálne rozvojovej petržalskej osi.  

A ja by som aj trošku možno to zoširoka zobral, lebo 

za chvíľku možno mi vypne mikrofón.  

Takýto istý problém jako má Topoľčianska, z môjho 

pohľadu bude mať celá Centrálna petržalská rozvojová os. 
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Treba to brať možno v takom kontexte, že ja nie som za to, 

aby sa nasilu všetko pretlačilo, ale jednoducho, tá 

Centrálna petržalská rozvojová os si zaslúži to, aby bola 

v určitej forme urbanizácie spracovaná.  

To znamená, riešenie neurobiť nič, je v tomto prípade 

horšie riešenie, jako urobiť vôbec niečo.  

To znamená, že skôr toto je otázka možno aj na tuná 

urbanistov, ktorí spracovali, profesor Kováč, ktorý dlhé 

roky pracuje na tejto Centrálnej rozvojovej osi. Je to 

otázka toho, že nemali by sa možno nejaké politicko-

populistické záujmy vymieňať za nejaký zdravý rozum.  

Lebo deväťdesiatpäť percent pozemkov v tomto, v tejto 

zóne, poviem to, že ja som to dneska počítal ráno. Je to 

zhruba deväťstotisíc metrov štvorcových pozemkov vlastní 

mesto. Má tam unikátnu možnosť na to, aby vybudovalo 

občiansku vybavenosť, aby vybudovalo mestský bulvár, aby 

vybudovalo byty, vybavenosť. A zahodiť všetko toto do koša 

z titulu toho, že je tam nejaký odpor obyvateľov sa mi zdá 

na prvý pohľad, možno aj na druhý, možno aj na tretí, jako 

architektu aj urbanistu trošku mrhanie možnosťami (gong) 

toho, čo mesto má.  

Ďakujem ešte raz za možno vystúpiť.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne pánovi architektovi.  

Chcem iba podotknúť, že myslím, že keď sa nemýlim, 

pán architekt je aj za projektom veľmi ťažkým 

a kontroverzným projektom čo sa týka z, ktoré? Domino. 

A taki, a takisto aj Zrkadliská v Rači, kde je tiež 

obrovská protipetícia.  

To znamená, že. 

Poďme tým pádom. Dávam slovo návrhovej komisii.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Máme tu teda jeden návrh na doplnenie uznesenia 

v časti Bé (B),  

čiže v časti A budeme brať na vedomie petíciu 

a v časti Bé (B) tento návrh budeme teda najprv o ňom 

hlasovať. Ja ho prečítam.  

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora hlavného 

mesta, aby na vyžiadanie mestskej časti Petržalka urobil 

nezávislú oponentúru voči dopravno-kapacitnému posúdeniu 

predloženému investorom na Polyfunkčný bytový dom na 

Topoľčianskej. 
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Čiže, najprv budeme hlasovať o tom, či sa toto 

uznesenie doplní o časť Bé (B), ktorú som teraz prečítala.  

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 dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťjedna, proti nula, zdržalo sa sedem, 

nehlasovalo jeden. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 38-Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu 
Topoľčianska – doplnenie uznesenia v časti B 

 Prítomní: 29 Áno 21 Nie: 0 Zdržal sa: 7 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ZDRŽAL SA 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. ZDRŽAL SAZDRŽAL SA 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ZDRŽAL SA 
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J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

ZDRŽAL SA 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Čiže, teraz budeme hlasovať o uznesení ako o celku, 

čiže aj o časti A, aj o časti Bé (B). 

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 tridsaťjedna. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula, nehlasovalo 

jeden poslankyní alebo poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 38-Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu 
Topoľčianska 

 Prítomní: 31 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 
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M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO 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)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu 

Topoľčianska 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

Petíciu proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu 

Topoľčianska“. 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  

aby na vyžiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

urobil nezávislú oponentúru voči dopravno-kapacitnému 

posúdeniu predloženému investorom na „Polyfunkčný bytový 

dom Topoľčianska“ v k. ú. Petržalka, parc. č. 1563. 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme asi ďalej.  
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Je pol piatej. To znamená, máme ešte skoro dvadsať 

bodov. To znamená, že aká je nejaká dohoda klubov, že asi 

to potiahneme dokým sa to urobí. 

Dobre. Dobre. 

 

 

BOD 19 INFORMÁCIA O VYKONANÝCH KROKOCH 
OHĽADNE INVESTIČNÉHO ZÁMERU STAVBY 
PREDSTANIČNÝ PRIESTOR HLAVNEJ 
STANICE ŽSR V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže bod číslo devätnásť Informácia o vykonaných 

krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný 

priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 

Nech sa páči, za spracovateľa pán Szabo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o materiál, alebo informačný materiál, ktorý 

sa pravidelne na  základe uznesenia mestského 

zastupiteľstva predkladá do mestského zastupiteľstva. 
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Od pres pre posledného predloženia materiálu v danej 

veci nedošlo k nejakej zmene, čo sa týka právneho, 

správneho hľadiska, respektíve sporu tý vo veci žaloby, 

ktorá bola podaná spoločnosťou Transprojekt voči mestu vo 

veci uloženia povinnosti prejavu vôle súdom spočívajúcej 

povinnosti hlavného mesta uzatvoriť so spoločnosťou 

Transprojekt, esero (s. r. o.) dodatok k zmluve, ktorým sa 

dátum 31. 12. 2016 vo všetkých ustanoveniach zmluvy 

nahrádza novým dátumom. 

Taktiež naďalej trvá nariadené neodkladné opatrenie, 

eee na základe ktorého je hlavné mesto povinné znášať 

odklad povinnosti žalobcu v zmysle dojednania eee článku 3 

bod 5 Zmluvy o budúcej zmluve uzavretej v roku 2010 až do 

právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci samej. 

To znamená, že mesto v súčasnej dobe nemôže na 

základe tohto neodkladného opatrenia prihliadať na termín, 

ktorý bol uvedený v zmluve o budúcej zmluve. Teda do 31. 

12. 2016 mala spoločnosť Transprojekt odovzdať bezodplatne  

previesť do vlastníctva mesta, a teda odovzdať právoplatne 

skolaudované stavebné objekty a plánované investície podľa 

dokumentácie a ktorá bola priložená toho času.  

Materiál bol predložený aj na mes, na finančnú 

komisiu. Finančná komisia odporúča materiál zobrať na 

vedomie.  
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Eee. Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Poprosím, teda, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči, prihláste sa. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani viceprimátorka,  

prosím vás o prezenčné hlasovanie.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 
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Takže, neviem, poprosím organizačné. 

Takže, prezenčné hlasovanie. Stačí. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  

Takže, prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Takže je nás dvadsaťštyri.  

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 19-prezenčné hlasovanie 

 Prítomní: 24 Áno 20 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 2 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová NEHLASOVAL 

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

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák  L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst NEHLASOVAL A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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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: 

Ako, masi, asi sme si mali dať prestávku pred tým, 

ako pán Vetrák vyhlásil nejaké krátke, alebo oznámil nejaké 

krátke rokovanie.  

Ale dobre, sme schopní hlasovať o tomto bodu, takže 

pok, bode, takže pokračujeme.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže i, hlasujeme o bode číslo devät devätnásť, 

Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice železníc 

v Bratislave, tak ako  

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 pekne. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

je uvedené v materiáli. 

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 pekne. 

Tak prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť poslancov. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 19-Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR 

v Bratislave 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO 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   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR 

v Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v 

Bratislave. 

koniec poznámky) 
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BOD 20 DOPLNENIE ZÁSTUPCOV HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY DO 
SPRÁVNEJ RADY A DOZORNEJ RADY 
NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE SPOLOČNOSŤ 
PRE ROZVOJ BÝVANIA V BRATISLAVE, 
N.O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pokračujeme bodom číslo dvadsať, Doplnenie zástupcov 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správnej 

rady a dozornej rady neziskovej organizácie Spoločnosť 

pre rozvoj bývania v Bratislave. 

Nech sa páči, poprosím predkladateľov, aby sa ujali 

slova. 

Spracovateľov. 

Nech sa páči, páni Trubíniová. 

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

Ďakujem pekne.  

Ďakujem pekne.  

Dobrý deň. 
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Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave bola 

založená podľa paragrafu 5 zákona číslo 213 z roku 1997 

o neziskových organizáciách.  

V zmysle štatútu nez neziskovej organizácie sú 

orgánmi spoločnosti správna rada, dozorná rada a riaditeľ, 

pričom správna rada má mať deväť členov a dozorná rada 

sedem členov.  

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v zmysle 

štatútu menuje do správnej rady še šiestich členov a do 

dozornej rady piatich členov. Zvyšných členov menuje druhý 

zakladateľ Spoločnosť pre rozvoj bývania. 

V súčasnosti má hlavné mesto v správnej rade 

zvolených dvoch členov a to pána Milana Černého a pani 

Jarmilu Tvrdú. V dozornej rade má hlavné mesto zvolených 

troch členov, pani Ľudmilu Farkašovskú a pani Izabellu Jégh 

a pani Ul Luciu Štasselovú. 

Podľa štatútu neziskovej organizácie členov dozornej 

rady volí a odvoláva správna rada.  

V súlade s paragrafom 11 odsek 4 písmena el (l) 

zákona o obecnom zriadení ako aj v spojení s paragrafom 17 

odsek 5 všeobecne záväzného nariadenia o zásadách 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy patrí schvaľovanie zástupcov hlavného mesta 
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Slovenskej republiky  Bratislavy do štatutárnych 

a kontrolných orgánoch právnických osôb s majetkovou 

účasťou hlavného mesta medzi kompetencie vyhradené 

mestskému zastupiteľstva. 

V predkladanom materiáli sa teda navrhuje odvolať 

súčasných zástupcov mesta v správnej rade a dozornej rade 

Spoločnosti pre rozvoj bývania a zároveň schváliť 

vymenovanie šiestich členov správnej rady a piatich členov 

dozornej rady.  

Zároveň je potrebné schváliť predsedu správnej rady 

spoločnosti. 

Zároveň mestská rada hlavného mesta odporúča 

mestskému zastupiteľstvu prerokovať doplnenie zástupcov 

hlavného mesta do správnej rady a dozornej rady neziskovej 

organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave. 

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. 

Poprosím, teda, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Poprosím, prihláste sa. 
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Nech sa páči, pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Táto organizácia bola naničhodná už od svojho vzniku. 

Dávno sa mala rozpustiť. Môže mi niekto z nového vedenia 

vysvetliť, že aké má nové plány, alebo nové dôvody, prečo 

by ďalej existovala?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, nasleduje pani námestníčka Štasselová. Vyjadrí 

sa k tomuto.  

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za otázku.  

Dokonca ja som bola navrhovateľka, aby sme rozpustili 

tú organizáciu, ale keďže tí ostatní členovia, ktorých už 

dneska predkladateľka neprečítala, lebo odstúpili, tak 

svojim odstúpením znefunkčnili orgány tej eee, tej 

spoločnosti.  
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Čiže, tá spoločnosť ani nemôže zaniknúť. Lebo nemá 

kto ju vlastne u uzavreť.  

Čiže, v prvom rade potrebujeme navoliť nové orgány, 

aby sme mohli prijať, už sa vzdala, alebo teda navrhuje, 

aby sa vzdala pozície tá riaditeľka, ktorá tam ešte je. 

Čiže jej vzdanie sa musíme prijať.  

Súčasne ale nehovorím hneď, že to zrušíme, pretože je 

vypracovaná, je zriadená komisia, alebo pracovná skupina 

pre rozvoj nájomného bývania. Je možné medzitým sa zmenili 

rôzne zákony, že napríklad, pôjdeme do spolupráce 

s ministerstvom dopravy a rozvoja a zriadime spoločnú 

nejakú spoločnosť, ktorá bude môcť prijímať dotácie na 

náhradné a nájomné bývanie, alebo na nájomné bývanie. Ale 

toto ešte je v takej  polohe teoretickej. 

Čiže, je možné, že ju aj potom naozaj zrušíme tú 

spoločnosť.  

Takže, toto je prvý krok. My len potrebujeme dovoliť 

orgány, aby sme aj mohli ju prípadne zrušiť.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Do diskusie nie je prihlásený ďalší diskutujúci.  

Takže poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode dvadsať, Doplnenie zástupcov 

hlavného mesta do správnej rady a dozornej rady neziskovej 

organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, 

nezisková organizácia, tak ako je uvedené v materiáli. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť poslancov. 
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Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 20-Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy do správnej rady a dozornej rady 
neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v 

Bratislave, n.o. 

 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. 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  ÁNO 

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Doplnenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do 

správnej rady a dozornej rady neziskovej organizácie 

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. odvolanie p. Jarmily Tvrdej a p. Milana Černého z 

funkcie členov správnej rady neziskovej organizácie 

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., so 

sídlom Záporožská 5, 851 01 Bratislava, IČO 36077780, 
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2. vymenovanie p. Lucie Štasselovej, p. Lenky Antalovej 

Plavuchovej, p. Juraja Káčera, p. Romana Lamoša, p. 

Tatiany Kratochvílovej a p. Mateja Vagača za členov 

správnej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre 

rozvoj bývania v Bratislave, n. o., so sídlom 

Záporožská 5, 851 01 Bratislava, IČO 36077780, 

3. vymenovanie p. Lucie Štasselovej za predsedu správnej 

rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj 

bývania v Bratislave, n. o., so sídlom Záporožská 5, 

851 01 Bratislava, IČO 36077780, 

4. odvolanie p. Ľudmily Farkašovskej, p. Izabelly Jégh a 

p. Lucie Štasselovej z funkcie členov dozornej rady 

neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v 

Bratislave, n. o., so sídlom Záporožská 5, 851 01 

Bratislava, IČO 36077780, 

5. vymenovanie p. Tomáša Korčeka, p. Sone Svoreňovej, p. 

Vladimíra Dolinaya, p. Alžbety Ožvaldovej a p. Gabriely 

Ferenčákove  za členov dozornej rady neziskovej 

organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, 

n. o., so sídlom Záporožská 5, 851 01 Bratislava, IČO 

36077780. 

koniec poznámky) 
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BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ČLENA DOZORNEJ 
RADY V ZDRUŽENÍ SLOVENSKÝ DOM 
CENTROPE, SLOVAK HOUSE OF CENTROPE 
ZA HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVU 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže pokračujeme bodom dvadsaťjedna.  

Ja sa len chcem spýtať pána Jenčíka, či teraz je to 

už v poriadku? Už nepotrebujeme ďalšieho člena návrhovej 

komisie, je tu pán Vetrák. Dobre.  

Takže, stíhate odísť. 

Dobre. 

Bod číslo dvadsaťjedna, Návrh na schválenie člena 

Dozornej rady v združení Slovenský dom Centrope, Slovak 

haus (House) of Centrope za hlavné mesto republiky 

Bratislavu. 

Nech sa páči. 

Pani Kučárová.  

RNDr. Katarína   K u č á r o v á ,  PhD.,   poverená vedením 

oddelenia stratégie a projektov: 

Ďakujem pekne za slovo. 
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Vážená, vážená, vážení poslanci,  

predkladáme materiál Návrh na schválenie čleňa 

Dozornej rady v sk v Slovenskom dome Centrope. 

Mesto malo dlhodobo neobsadenú túto pozíciu v rámci 

člena dozornej rady. S ohľadom na to, že sme v marci 

stiahli materiál vystúpenie zo Slovenského domu Centrope, 

predkladáme uvedený materiál s návrhom na zástupcu pána 

magistra Jána Slimáka, referenta oddelenia stratégie 

a projektov.  

Materiál prešiel aj v rámci gestorskej komisie, ktorá 

odporučila schváliť pána Slimáka za člena dozornej rady.  

Ďakujem veľmi 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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Neprihlásil sa nikto. 

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme  o bode dvadsaťjedna Návrh na schválenie 

člena dozornej radi v združení Slovenský dom Centrope, tak 

ako je uvedené v materiáli. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Dúfam, že sa to urýchli, lebo musím ísť o pol šiestej 

preč a potom zase nebudeme uznášaniaschopné. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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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: 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem poslancov. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 21-Návrh na schválenie člena Dozornej rady v združení 
Slovenský dom Centrope, Slovak House of Centrope za hlavné 

mesto SR Bratislavu 

 Prítomní: 28 Áno 28 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  ÁNO 

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 
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E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie člena dozornej rady v združení 

Slovenský dom Centrope, Slovak House of Centrope za hlavné 

mesto SR Bratislavu 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

Mgr. Jána Slimáka, referenta oddelenia stratégie a 

projektov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, za člena 

dozornej rady združenia Slovenský dom Centrope, Slovak 

House of Centrope so sídlom v Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 22 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ 
V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, 
V LOKALITE CINTORÍNA PRIEVOZ, 
DO SPRÁVY MESTSKEJ PRÍSPEVKOVEJ 
ORGANIZÁCIE MARIANUM - POHREBNÍCTVO 
MESTA BRATISLAVY A MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-RUŽINOV 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme  ďalším bodom, číslo dvadsaťdva Návrh na 

zverenie nehnuteľností v katastrálnom území Ružinov, 

v lokalite Cintorína Prievoz, do správy mestskej 

príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy a mestskej časti Ružinov. 
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Nech sa páči. Pán Szabo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Eee. Jedná sa o stavbu domu smútku, respektíve 

pozemkov záujmevenie nehnuteľností, nehnu, záujmových 

nehnuteľný majetok sa nachádza v samotnom areáli cintorína 

Prievoz v Bratislave.  

Zverením záujmového nehnuteľného majetku do správy 

MARIANUMu dôj dôjde k sceleniu nehnuteľností v správe 

príspevkovej organizácie, čím bude MARIANUMu  umožnené 

vykonávať komplexnú správu a starostlivosť cintorína 

Prievoz a tiež bude umožnené rozšíriť cintorín, pozdĺž 

Stachanovskej ulice vytvoriť eee tým pádom nové hrobové 

a urnové miesta.  

A poskytovať komplexné cintorínske a pohrebné služby 

obyvateľom Mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

K uvedenému materiálu sú z stanoviská odborných 

útvarov súhlasné. 

Materiál finančná komisia odporúča schváliť podľa 

predloženého návrhu uznesenia. 

Mestská rada odporučila materiál prerokovať. 
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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. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Prihláste sa, prosím.  

Do diskusie sa neprihlásil nikto. 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Schvaľujeme materiál dvadsaťdva na zverenie 

nehnuteľností, a to zverenie nehnuteľností stavby domu 

a pozemku za účelom verejnoprospešných služieb rozšírenia 

cintorína s podmienkami, že nedôjde k predaju pozemkov 

a ostatných častí, tak ako je uvedené v materiáli. 

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. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť spadnutie pravdepodobne nejakého 

skla“) 

Hop! Máš vreckovku?  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: počuť slová „Aká je voňavá.“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem poslancov. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 22-Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, v lokalite Cintorína Prievoz, do správy mestskej 
príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 Prítomní: 28 Áno 28 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 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 

Ružinov, v lokalite Cintorína Prievoz, do správy mestskej 

príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zverenie nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. 

Ružinov: 

1.1 stavby domu smútku Stachanovská 62, súpis. č. 

18574, postavenej na pozemkoch parc. č. 500/2 a 

parc. č. 3161/17, LV č. 1, 

1.2 pozemku registra „C“ KN parc. č. 3161/17 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m², LV č. 

1, 

1.3 pozemku registra „C“ KN parc. č. 3161/20 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 552 m², 

vytvoreného GP č. 10082017 zo dňa 23. 07. 2017, z 

pozemkov registra „E“ KN parc. č. 271 – orná pôda 

vo výmere 577 m² a parc. č. 273/11 – orná pôda vo 

výmere 367 m², LV č. 7868, do správy mestskej 

príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo 
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mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie č. 3, 

Bratislava, IČO 17330190, za účelom poskytovania 

všeobecne prospešných služieb, rozšírenia 

Cintorín Prievoz pozdĺž Stachanovskej ulice, 

vytvorenia nových hrobových a urnových miest, 

poskytovania komplexných cintorínskych a 

pohrebných služieb a následného zabezpečovania 

správy, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju týchto pozemkov zo strany mestskej 

príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy. 

2. V prípade, ak mestská príspevková organizácie MARIANUM 

– Pohrebníctvo mesta Bratislavy prestane predmetné 

pozemky užívať pre uvedené účely, je povinná predmet 

zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy 

hlavnému mestu SR Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

príspevkovou organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy podpísaný do 90 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť. 
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2. zverenie nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. 

Ružinov: 

2.1 pozemku registra „E“ KN parc. č. 271 – orná pôda 

vo výmere 104 m², vytvoreného GP č. 10082017 zo 

dňa 23. 07. 2017 z pozemku registra „E“ KN parc. 

č. 271 – orná pôda vo výmere 577 m², LV č. 7868, 

2.2 pozemku registra „E“ KN parc. č. 273/11 – orná 

pôda vo výmere 288 m², vytvoreného GP č. 10082017 

zo dňa 23. 07. 2017 z pozemku registra „E“ KN 

parc. č. 273/11 – orná pôda vo výmere 367 m², LV 

č. 7868, do správy mestskej časti Bratislava-

Ružinov, Mierová 21, Bratislava, IČO 00603155, za 

účelom plnenia úloh, rozvoja a zveľaďovania 

mestskej časti Bratislava-Ružinov,  

s podmienkou: 

Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Ružinov podpísaný do 90 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 23 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. ČUNOVO, V AREÁLI 
KAŠTIEĽA V ČUNOVE, PARC. Č. 543/4, 
DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-
ČUNOVO 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťtri, Návrh na zverenie 

pozemku v katastrálnom území Čuňovo,  

prepáčte, pani starostka.  

Čunovo, v areáli Kaštieľa Čunovo do správy mestskej 

časti Čunovo. 

Nech sa páči. Spracovateľ materiálu. 

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

mestskej časti Bratislava-Čunovo: 

Ďakujem, pani námestníčka.  

A už som povedala na mestskej rade, že budem vyberať 

za tieto prešľapy. 

Ja by som chcela veľmi pekne poprosiť kolegov 

poslancov o podporu tohoto materiálu. Jedná sa o zverenie 

pozemku, ktorý sa nachádza za kaštielom. 
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Tento pozemok nal nám bol cilka, cirka pred rokom 

a pol prenajatý, teda mestskej časti. Žiaľ, chystáme sa 

v súčinnosti s Bratislavským samosprávnym krajom 

o rekonštrukciu, teda enkápečky (NKP) kaštieľa a sýpky 

a priľahlého areálu. A práve tá zá, tá, ten pozemok, tam 

ako je ten veľký strom, teda znázornený, tak to je vlastne 

pozemok, ktorý má byť revitalizovaný. A práve pre, pre 

fondy EÚ nie je možné prenajatý pozemok, respektíve 

postúpiť práva stavebníka na prenajatom pozemku. 

Čiže, práve preto my ho potrebujeme dostať do nájmu, 

aby sme následne mohli Bratislavskému samosprávnemu kraju 

prenajať teda tento areál.  

Bratislavský samosprávny kraj plánuje zriadiť 

ekocentrum, čiže, kompletná obnova enkápečky (NKP). Mestská 

časť zabezpečila  projektovú dokumentáciu.  

Neviem, čo k tomu by som ešte viacej dodala. 

Na náklady na rekonštrukciu, teda tých objektov, 

ktoré naozaj sú v schátralom stave a bolo by dobré ich 

zachrániť, predstavujú cirka päť miliónov eur.  

A ja si myslím, že pokiaľ teda sa nám podarí toto 

a zároveň aj tá zmysluplná náplň, bude to prínosom teda 

pre, pre mesto ako také, tiež. 

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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Dovolím sa teraz zmeniť funkciu na vicežupanku pre 

životné prostredie, územného samostat, teda Bratislavského 

samosprávneho kraja. 

Veľmi vás prosím o podporu tohto materiálu, keďže 

financie z Európskej únie inak by sme nemohli vyčerpať na 

túto rekonštrukciu a ekocentrum.  

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. 

Ďalší nie je prihlásený nikto. 
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Takže, ja poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Vraciam sa do svojej pôvodnej funkcie. 

Hlasujeme o bode dvadsaťtri, Zverenie pozemkov 

v Čuňove v areáli Kaštiela, tak ako je uvedené v materiáli. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva poslancov. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 23-Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. 
Čunovo, v areáli Kaštieľa v Čunove, parc. č. 543/4, do 

správy mestskej časti Bratislava-Čunovo 

 Prítomní: 32 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová 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  ÁNO 

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO 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   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, v 

areáli Kaštieľa v Čunove, parc. č. 543/4, do správy 

mestskej časti Bratislava-Čunovo 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa Čl. 82 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy zverenie pozemku registra „C“ KN v Bratislave, 

k. ú. Čunovo, parc. č. 543/4 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 5 710 m², zapísaného  na LV č. 767, vo výlučnom 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy 

mestskej časti Bratislava_Čunovo, Hraničiarska 144/22, 

Bratislava, IČO 00641243, za účelom uskutočnenia 

rekonštrukcie, vybudovania a revitalizácie vonkajšieho 
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záhradno-parkového areálu a za účelom participácie na 

projekte regionálneho ekocentra v objekte národnej 

kultúrnej pamiatky kaštieľa, sýpky a priľahlých pozemkov v 

súlade s Akčným plánom Bratislavského samosprávneho kraja 

projekt č. OCRaK_14 Vybudovanie ekocentra v mestskej časti 

Bratislava-Čunovo, 

s podmienkami: 

1. Zo strany mestskej časti Bratislava-Čunovo nedôjde k 

predaju zverovaného pozemku. 

2. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude 

preberajúcim podpísaný do 30 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 24 NÁVRH NA ODPUSTENIE ZMLUVNEJ POKUTY 
V SUME 5 933,00 EUR PODĽA 
 ZMLUVY O NÁJME POZEMKU  Č. 08-83-
1053-17-00 ZO  DŇA 25. 1. 2018, 
VLASTNÍKOM BYTOV A  NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU SVIDNÍCKA 
7-13 V ZASTÚPENÍ SPOLOČNOSTI SPRÁVA 
DOMOV SBD BRATISLAVA II, 
S.R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťštyri Návrh 

na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 

päťtisícdeväťstotridsaťtri euro podľa  Zmluvy o nájme 

pozemku  číslo 08 83 10 53 17 00 zo dňa 25. 1. 2018, 

vlastníkom bytov a  nebytových priestorov bytového domu 

Svidnícka 7 až 13 v zastúpení spoločnosti Správa domov 

esbédé (SBD. 

Nech sa páči, predkladateľ, alebo spracovateľ 

materiálu.  

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

V januári 2017 uzatvorilo hlavné mesto ako 

prenajímateľ s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov 
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bytového domu Svidnícka 7 až 13 v zastúpení správcu zmluvu 

o nájme pozemku, predmetom ktorej je pozemok vo výmere 

tridsať metrov štvorcových za účelom využívania a užívania 

kontajneroveho stojiska k bytovému domu Svidnícka 7 až 13. 

Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú.  

Súčasťou nájomnej zmluvy bolo ustanovenie, podľa 

ktorého nájomník mal povinnosť predložiť kópiu právoplatn 

ného stavebného povolenia najneskôr do 31. 1. 2018. Nájomca 

uvedené, uvedenú kópiu právoplatného stavebného povolenia 

predložil až po upozornení, respektíve výzvy hlavného 

mesta, v dôsledku k čoho došlo k k vyčísleniu zmluvnej 

pokuty. 

Porušenie povinnosti odôvodnil tým, ke keďže 

prenajímateľ bol účastníkom konania a mal za to, že 

právoplatné stavebné povolenie mu bolo zaslané, preto po 

predpokladal jeho zaslanie za duplicitné. Z uvedeného 

dôvodu následne nájomník doručil žiadosť o odpustenie 

zmluvnej pokuty. 

Materiál bol prerokovaný aj na finančnej komisii. 

Finančná komisia odporučila schváliť materiál. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Do diskusie sa nehlási nikto. 

Takže poprosím návrhovú komisiu. 

Neskoro. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode dvadsaťštyri, Návrh na odpustenie 

zmluvnej pokuty vo výške päťtisícdeväťstotridsaťtri euro 

pre bytové pre Správu bytov Bratislava II tak ako je 

uvedené v materiáli. 

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. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť spadnutie skla) 

Druhýkrát.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: počuť slová „Ja to mám ďaleko.“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ššššš. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ešte rýchlo kým sme uznášaniaschopní. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: počuť slová „No, to nebudú.“) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných tridsaťjedna poslancov. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 24-Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 5 933,00 
Eur podľa  Zmluvy o nájme pozemku  č. 08-83-1053-17-00 zo  
dňa 25. 1. 2018, vlastníkom bytov a  nebytových priestorov 
bytového domu Svidnícka 7-13 v zastúpení spoločnosti Správa 

domov SBD Bratislava II, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 Prítomní: 31 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

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

J. Uhler  

 

 
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   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 5 933,00 Eur 

podľa Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-1053-17-00 zo dňa 25. 

01. 2018 vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového 

domu Svidnícka 7 – 13 v zastúpení spoločnosťou Správa domov 

SBD Bratislava II, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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odpustenie zmluvnej pokuty v sume 5 933,00 Eur za porušenie 

povinnosti podľa ustanovenia Čl. 4 ods. 12 Zmluvy o nájme 

pozemku č. 08-83-0153-17-00 za nepredloženie právoplatného 

stavebného povolenia v dohodnutej lehote, vlastníkom bytov 

a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7 – 13, 

v zastúpení spoločnosťou Správa domov SBD Bratislava II, 

s.r.o., Strojnícka 8, so sídlom v Bratislave, IČO 35970740. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 25 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMENY ÚČELU 
NÁJMU V ZMLUVE O NÁJME POZEMKU Č. 08 
83 0586 12 00  PRE DAMP, SPOL. S R. 
O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťpäť Návrh 

na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme pozemku 

číslo 08 83 05 86 12 00  pre dé á em pé (DAMP), spoločnosť 

s ručením obmedzením, so sídlom v Bratislave. 

Nech sa páči, spracovateľ materiálu. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Účelom pôvodného nájmu uzavretého uzavretej nájomnej 

zmluvy je vybudovanie a prevádzkovanie verejnoprospešného 

komplexu hokejovej haly s príslušenstvom, ktorá bude 

umiestnená na pozemkoch eee parcely číslo 663/2 a parcely 

číslo 663/3 v katastrálnom území Petržalka. 

Nájom je uzatvorený na dobu určitú a to od 26. 10. 

2012 do 25. 10. 2047. 

Eep. Spoločnosť, respektíve nájomník, eee, svojou 

žiadosťou požiadal o úpravu účelu nájmu, kde sa sa má 

vypustiť článok 1 odsek 3 zmluvy, ktorý znie: 

Účelom nájmu je vybudovanie a prevádzkovanie 

verejnoprospešného komplexu hokejovej haly 

s príslušenstvom, tak ako to bolo úvodom  uvedené. 

A má sa nahradiť s novým textom, kde bude v podstate 

rozšírený účel nájmu, kde bude uvedené vybudovanie 

a prevádzkovanie prístavby k hokejovej hale tréningovej 

haly Bratislava-Petržalka, ktorá bude umiestnená na pozemku 

parcely číslo 666/30 a parcely číslo 665/2. 

Na základe rozšírenia účelu nájmu bude tréningová 

hala súčasťou rozšírenia verejnoprospešného komplexu ho 

hokejovej haly s príslušenstvom, ktorá je postavená na eee 

v mestskej časti Petržalka.  
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T tréningová hala bude slúžiť na suchú prípravu 

hokejistov a kraks krasokorčuliarov.  

Stanoviská odborných oddelení sú súhlasné.  

Finančná komisia odporúča schváliť materiál podľa 

predloženého návrhu uznesenia. 

Mestská rada materiál odporúča prerokovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Vetrák,  

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Dve veci. 

No už to vidím, že pán starosta sa hlásil.  
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Sme tu s Eliškou pozerali na na ten materiál a nie je 

tam stanovisko Petržalky tam nie je. To sa chcem spýtať 

pána starostu čo na to hovorí. 

A druhá vec je.  

To tiež z toho materiálu neni asi úplne zrejmé, ale 

pôvodne sme túto zmluvu schvaľovali trojpätinovou väčšinou 

a meníme účel, takže vlastne takým istým režimom, len aby 

sa na to nezabudlo.  

Však povie aj pani predsedníčka teraz komisie 

návrhovej, že budeme hlasovať. Takže neviem či, dúfam že 

nás je tu dosť.  

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 starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ a starosta mestskej 

časti Bratislava-Petržalka: 

Ďakujem. 

Neviem, ja teda si pam. Máme tam dosť veľa vecí, ale 

toto určite na mestskej časti, na stanovisko mestskej časti 
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ani nebolo. Lebo k tomuto som sa určite nevyjadroval, lebo 

by som si to pamätal. 

Tak neviem, že či to možno predchádzajúci starosta 

dával nejaké súhlasné stanovisko, alebo niečo podobné, ale 

nie som si vedomí, že by k tomuto mestská časť dávala 

stanovisko. Teda, ja som sa pod nijaké nepodpisoval, nie 

som si toho vedomý. 

Tak ma to v celku prekvapuje. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

S faktickou pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Mne sa niečo zdá, že už za Nesrovnala toto bolo 

predkladané, možno aj rok dozadu. Nie som si istý.  

Ale tak, ak tam nie je stanovisko starostu Petržalky, 

ja teda dám na zváženie predkladateľovi, že či to 

nestiahnuť radšej.  
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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: 

Uhm. 

Áno, poprosím spracovateľa, aby sa vyjadril. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Vzhľadom na to, že sa tu v tomto prípade nejednalo 

o o nový nájomný vzťah, tak v tomto prípade mesto, alebo 

respektíve sekcia správy majetku neposielala žiadosť na 

mestskú časť.  

Ale pokiaľ, pokiaľ mestská časť nie nedá, nesúhlasí 

s tým, tak odporúčam ako spracovateľ predkladateľovi zvážiť 

možnosť stiahnutia materiálu.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

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

Samozrejme, tento materiál na základe týchto 

informácií teda stiahneme a a vyžiadame si stanovisko 

Petržalky. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm. 

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

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Budeme pokračovať ešte v diskusii, alebo? Uhm. 

Pani Pätoprstá. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby sa stalo 

štandardom, že aj zmena účelu využitia bude zasielaná 

starostom, najmä pri takýchto obrov, veľkých objektoch, 
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pretože si predstavte, že by bola zmena účelu na hotel, 

alebo niečo iné. 

Čiže, naozaj by sa mestská časť mala k tomu 

vyjadrovať.  

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. 

To znamená, že pokračujeme ďalej bodom číslo 

dvadsaťšesť. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Bod bol stiahnutý, takže.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod bol stiahnutý, áno.  

(poznámka: počuť slovo „dvadsaťsedem“) 
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BOD 27 NÁVRH NA ZRUŠENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
VYPLÝVAJÚCEHO Z KÚPNEJ ZMLUVY 
UZATVORENEJ MEDZI HLAVNÝM MESTOM SR 
BRATISLAVOU A ING. GABRIELOM 
GREŠŠOM, BYTOM BRATISLAVA, 
NA POZEMOK V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 
MESTO, PARC. Č. 2408/6, BARTÓKOVA 
ULICA 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nie dvadsaťšesť?  

Aha, pardon. Áno. Bod dvadsaťšesť bol tiež stiahnutý.  

Takže ideme ďalej. Pokračujeme bodom číslo 

dvadsaťsedem, Návrh na zrušenie predkupného práva 

vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným 

mestom SR Bratislavou a inžinierom Gabrielom Greššom, bytom 

Bratislava, na pozemok v katastrálnom území Staré Mesto, 

parcelné číslo 2408/6, Bartókova ulica. 

Eeem. 

Asi najprv poprosím spracovateľa a potom by som 

poprosila, keby sme, teda ste vyjadrili súhlas s vystúpením 

pána Grešša Gabriela k tomuto bodu. 
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Takže, nech sa páči, najprv spracovateľ materiálu. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

V roku 1997 uzavrelo hlavné mesto ako predávajúci 

kúpnu zmluvu s inžinierom Gabrielom Greššom za účelom 

predaja pozemku, na ktorý, na ktorom malo dôjsť k výstavbe 

garážového boxu. Predmetný, predmetná garáž bola následne 

aj postavená.  

Žiadateľ žiada o prehodnotenie zrušenia predkupného 

práva vyplývajúceho z článku šesť kúpnej zmluvy, ktorý 

upravuje predkupné právo hlavného mesta na dobu neurčitú na 

uvedený pozemok zastavané plochy, nádvoria vo výmere 

dvadsaťdva metrov štvorcových. 

Stanovisko odborných oddelení sú súhlasné. 

Kom, na komisii finančnej stratégie po prerokovaní 

komisia odporúča schváliť materiál podľa predloženého 

návrhu uznesenia s podmienkou jednorazovej odplaty za 

zrušenie predkupného práva v sume sto eur. 

Materiál bol prerokovaný aj na mestskej rade. Mestská 

rada odporúča materiál prerokovať.  
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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: 

Ďaku. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Tisíc. Ko?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ospravedlňujem sa. Ešte raz, tisíc eur.  

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 teraz poprosím návrhovú komisiu, najprv môžem dať 

slovo pánovi Greššovi a potom otvorím diskusiu?  

Áno?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže dobre.  
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Najprv otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči, 

prihláste sa.  

Pán poslanec Grendel, 

máte slovo. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja finančnej komisii sme mali rozsiahlu diskusiu 

k tomuto bodu a práve predmetom toho sporu bolo, bol ten 

jednorazový poplatok tisíc eur, s ktorým som, teda ja 

osobne, absolútne nesúhlasil a pokúsim sa stručne zdôvodniť 

prečo.  

Ak by sa mi to náhodou stručne nepodarilo, tak 

poprosím o predĺženie časového limitu. 

Takže, aby som to zhrnul.  

Máme tu pozemok, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa 

a máme tu garáž, ktorá je tiež vo vlastníctve žiadateľa.  

Ako správne povedal pán  Szabo, pozemok predalo 

hlavné mesto v roku  1997 za účelom, aby na tomto pozemku 

kupujúci postavil garáž.  

Takže, splnená podmienka, jasná vec. 
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Žiadateľ v súlade so zmluvou vybudoval garáž, na 

ktorú mesto predkupné právo nemá. Mesto má predkupné právo 

len na ten pozemok. Ktorý ale takisto nevlastní. Rovnako 

ako garáž nevlastní.  

Hlavné mesto v tomto materiáli, o ktorom rokujeme, 

samé konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť, že na pozemku 

bola realizovaná výstavba garáže, na ktorú nemá hlavné 

mesto predkupné právo, stratilo svoj význam aj predkupné 

právo hlavného mesta na predmetný pozemok, nakoľko 

prípadnou realizáciou predkupného práva hlavným mestom na 

predmetný pozemok by vznikol nežiadúci stav v podobe stavby 

umiestnenej na pozemku vo vlastníctve tretieho subjektu. 

Koniec citátu.  

Takže ešte raz to zhrniem. 

Mesto disponuje predkupným právom, o ktoré nestojí 

a občan, pre ktorého je toto predkupné právo príťažou, 

žiada o jeho zrušenie.  

Na prvý pohľad veľmi jasná vin-vin situácia. Žiadateľ 

to chce zrušiť, mesto s tým súhlasí, pretože mu je to 

predkupné právo na nič.  

Napriek tomu do toho vstupuje finančná komisia, ktorá 

podmieňuje zrušenie predkupného práva sumou tisíc eur.  
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Preto som to hovoril tak nahlas, lebo ešte keby to 

bolo sto, tak mávnem rukou. Ale, ale tisíc eur už proste 

predsa len nie je úplne symbolická suma a príde mi to, 

prepáčte za výraz, ale proste obyčajné výpalníctvo zo 

strany finančnej komisie.  

Považujem to za šikanu v tomto konkrétnom prípade. Za 

dvojaký meter, pretože hneď nasledujúci bod je takisto 

návrh na zrušenie predkupného práva na garáž na tej istej 

ulici, akurát že to nie je takýto box, ale je to pod 

terasou. A to bol vlastne argument niektorých kolegov na 

finančnej komisii, že táto garáž je škaredá, takže nech 

zaplatia tisíc eur. A tá pod terasou, no tak čo má robiť, 

tam sú garáže hneď vedľa seba viaceré.  

A posledná moja poznámka k tomu, že pripomínam 

kolegom aj magistrátu a proste, všetkým prítomným, že pékáó 

(PKO) predalo nie toto, ale predchádzajúce zastupiteľstvo 

za jedno euro. Finančnej skupine, pre ktorú by tisíc eur 

neznamenalo nič. Ani stotisíc eur. A my tu ideme 

s prepáčením proste buzerovať naozaj obyčajného majiteľa 

garáže, ktorý žiada o zrušenie predkupného práva, ktoré 

mesto nepotrebuje, že okej, zrušíme, ak zaplatíš tisíc eur. 

Ja vás chcem, kolegovia, veľmi pekne poprosiť, aby 

sme v súlade s pôvodným návrhom uznesenia vyhoveli tej 

žiadosti a neakceptovali návrh finančnej komisie na 

jednorázový príp poplatok tisíc eur.  
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Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pani starostka Čahojová, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne za vystúpenie pánovi poslancovi 

Grendelovi. Plne podporujem. A nechcem pripomínať jedno 

hlasovanie za sedemsto euro, ale pri tejto príležitosti 

musím. Viete ktoré.  

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. 

Pokračuje pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja teraz dám taký trošku možnože navonok 

schizofrenický návrh, pretože na jednej strane, na jednej 

strane rešpektujem uznesenie finančnej komisie, za, ktoré 

som sám nepodporil a teda predkladám v zmysle tohto návrhu 

pozmeňujúci návrh tak, že navrhnuté uznesenie sa mení 

s podmienkami, žiadateľ je povinný uhradiť 

jednorazovú odplatu vo výške tisíc euro.  

Po druhé, dohoda o zrušení predkupného práva bude 

podpísaná do tridsiatich dní od schválenia uznesenia 

v zastupiteľstve. V prípade, že dohoda o zrušení 

predkupného práva nebude v uvedenom termíne podpísaná, 

správa, toto uznesenie stratí platnosť.  

A teraz k veci. 

Je tam jeden veľký rozdiel medzi touto garážou 

a garážou pod danou terasou v tom, že to je ojedinelý jav 

pod terasou. Pod tou terasou veľmi miesto nemá čo a ako 

s tým ďalej naložiť. Tuná bol nejaký zámer, nejaký účel. Je 

to samostatne stojaca garáž.  

Ja si myslím, že mesto by sa nemalo nejakých svojich 

práv k nehnuteľnému majetku aj vo forme predkupného práva 

len tak zba zbavovať. Ale súhlasím s tým, že mesto naozaj 

nepotrebuje týchto tisíc eur.  
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A my vôbec pánovi Greššovi nebránime, aby tú garáž 

predal, previedol, v podstate, pokiaľ si mesto neuplatní 

predkupné právo, ten pozemok sa prevádza ďalej aj s tým 

predkupným právom, ale vieme, že raz ak tá garáž proste 

bude chátrať, spadne, bude ju chcieť majiteľ predať niekde 

niekam inam na nejaký nie vhodný účel, budeme vedieť mať 

nad tým určitú páku.  

Čiže, ja si, ja si myslím, teda dávam tento 

pozmeňovák, ktorý o chvíľku doručím písomne a zároveň 

odporúčam, aby sme ten ná, tento návrh, aj pôvodný návrh 

odmietli.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

No, áno. Sú niektoré odôvodnené prípady, kedy 

predkupné právo pre hlavné mesto má svoj význam. Ale 

v situácii keď nevlastní ani pozemok, ani garáž, tak je to 

absolútne zbytočné. 
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A samé mesto to tvrdí v tom materiáli.  

Takže toto je proste nadpráca finančnej komisie.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

V diskusii pokračuje pani Ingrid Konrad, hlavná 

architektka. 

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

Ďakujem za slovo. 

Nechcem tu vnášať ďalšie aspekty, ale keďže máme 

spracovaný a zastupiteľstvom prijatý manuál narábania 

s pozemkami pod radovými garážami, tak by som si, by som 

poprosila, aby sme ten, takéto. 

Preto pripomienkujeme všetko, toto sme 

nepripomienkovali.  

Ja viem, že je to výnimočná situácia, ale ja rozumiem 

tomu, ak sa.  
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Nerozumiem tomu, že v deväťdesiatom siedmom roku sa 

nejaký, nejaký pozemok predal na radovú garáž. Tomu teda 

nerozumiem.  

A to, že tam niekto možno z kolegov poslancov, si 

viem predstaviť, dal teda tú podmienku, že, že predkupné 

právo mesta, to bolo múdre, z môjho pohľadu, rozhodnutie. 

Ale neviem sa k tomu teraz vyjadriť. Rada by som sa s tým 

zaoberala.  

Nechcem to zveličovať tento problém, pán poslanec 

Grendel, máme ich tu päťtisíc takýchto pozemkov, ale, ale 

mňa tam proste zaujalo, že je tam nejaký prechod verejný 

a tak ďalej a že jak je možné, že sa do takéhoto, do 

takejto situácie vôbec dostal takto súkromný objekt. 

A ja by som bola tiež opatrná vzdať sa toho 

predkupného práva do budúcnosti.  

Ak on má záujem to predať, tak má to ponúknuť najprv 

nám a my už s tým naložíme, si myslím, že to je legitímne.  

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

poslankyňa MsZ: 

Je tu ešte jeden aspekt. A to je, my sme ako minulé 

zastupiteľstvo schválili žiadosť na primátora, aby sa 

začali zmeny a doplnky na takzvaný reklamný smog.  

My sme v Petržalke predali, alebo teda, nie my, ale 

pán, pán starosta, alebo predchádzajúce zastupiteľstvo, 

niekoľko metrov štvorcových, kde si majiteľ tohto maličkého 

pozemku postavil obrovský bigboard výšky pätnásť metrov, 

asi desať metrov pred od okčami, alebo zrakmi vedľajšej 

budovy. 

Žiaľ, my nemôžme regulovať na súkromnom pozemku 

výstavbu takýchto zariadení.  

Čiže ja vidím ako jedinú šancu nejakým spôsobom 

ovplyvňovať práve cez takéto, rozumiem tie obštrukcie, 

rozumiem aj tomu nezmyslu, ale nie je to nič akútne, ak 

prijmeme takúto, takýto doplnenie územného plánu 

o reguláciu reklamy, ja nemám absolútne problém zbaviť sa 

teda tohto pozemku. (gong) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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V diskusii nasleduje pán poslanec Berka.  

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

Ďakujem. 

Ja sa stotožňujem so slovami mojich predrečníkov, 

pani Pätoprstej, aj pána Tešoviča, aj pani hlavnej 

architektky Ingrid Konrad.  

My sme sa týmto problémom dlhšie na komisii 

zaoberali. Ten hlavný problém je ten, že na tomto mieste 

v prvom rade tá garáž nikdy nemala vzniknúť.  

To celé dané územie, celé to sídlisko je nejak 

urbanisticky riešené, a to, čo vidíme vedľa schodiska je 

rad garáží, ktoré sú, ktoré boli postavené súčasťou, a boli 

súčasťou toho sídliska.  

Toto je presne typ stavieb, ktoré nemajú vznikať.  

Došlo k tomu problému, že tá stavba vnikla. Vznikla 

vo verejnom priestore, ktorý, ako vidíme, predstavuje tam 

istú bariéru. Akože, samozrejme, je to pre niekoho okrajová 

záležitosť, ale aj to, ako človek prechádza po tom 

schodisku, čim, či je, či mám bariéry z obidvoch strán, či 

sa tam cíti bezpečne a tak ďalej, to všetko ovplyvňuje aj 

tá garáž,  ktorá tam stojí a ktorá tam predtým nestála.  
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Teraz je ten stav iný, preto by som navrhoval len to 

podporiť návrh ponechať si predkupné právo. To je všetko. 

Nikto neupiera možnosť nakladať s touto garážou, aj užívať, 

ale to predkupné právo z pohľadu rozvoja mesta do 

budúcnosti, aj tejto konkrétnej štvrte, môže byť dobrým 

nástrojom. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Grendel.  

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

No, len tá možnosť, že ponechať si predkupné právo, 

samozrejme, môžme o tom rozhodnúť, ale to je vlastne aj 

v rozpore s rozhodnutím finančnej komisie, ktorá nehovorí, 

že ponechajme si predkupné právo.  

A to je aj reakcia na pani Konrad.  

Finančná komisia hovorí, že áno, zrušme to predkupné 

právo, ale zaplaťte tisíc eur.  
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Čiže, my sa tu vôbec nebavíme o ponechaní predkupného 

práva.  

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 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

A to, že či mala  alebo nemala vzniknúť tá garáž, no, 

hlavné mesto ten pozemok, tých dvadsaťdva metrov 

štvorcových, hlavné mesto predalo v roku 1997 za účelom 

vybudovania tej garáže. Majiteľ pozemku splnil túto 

podmienku, ktorá je daná zmluvou.  

Takže, či mala alebo nemala, možno to bola chyba 

v roku 1997, ale tak, sú. Je tu aj nejaký, proste, nejaké 

právo na, na vlastníctvo a tak ďalej. Jednoducho, (gong) 

No.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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S faktickou pán poslanec Berka. 

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

Ja som reagoval len na pozmeňujúci návrh tuto kolegu 

Tešoviča, ktorý navrhol ponechať si toto predkupné právo.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

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

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. 

Prosím, vyjadrite teraz súhlas s vystúpením pána 

Gabriela Grešša.  

(Hlasovanie.) 

Myslím, že väčšina. 

Nech sa páči. 
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Občan   Gabriel   G r e š š o :  

Dobrý deň. 

Moje meno je Gabriel Greššo, ja som syn pána Grešša, 

majiteľa garáže. 

Ďakujem pekne za slovo. 

V podstate ja to skrátim, lebo to celé vysvetlenie 

povedal už pán Grendel a asi teda poznáte tie príčiny.  

K tomu, čo vy ste povedala, tak na vysvetlenie.  

To predkupné právo potom keď teda sme si tú zmluvu 

s otcom naštudovali, tak chápem tak a je tam správne, keby 

otec po kúpe toho pozemku tú garáž tam nepostavil a ja 

neviem, o päť, o desať, o pätnásť rokov predával ten 

pozemok s nejakým ziskom. Hej?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, prosím, do mikrofónu hovorte.  

Občan   Gabriel   G r e š š o :  

No čiže, eee, tak to chápeme my a preto tam malo 

význam ako ochrana mesta, keby otec chcel v úvodzovkách 

kšeftovať s tým pozemkom. 
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Otec postavil garáž v súlade so stavebným povolením. 

Užíva ju do dnes. 

A v podstate to, čo hovoril pán Tešovič, alebo teda, 

že ponechať si to predkupné právo. Tam je zase jedna 

podstatná záležitosť, ktorá je v tej istej zmluve kúpnej 

s mestom napísaná. Keby si mesto niekedy chcelo uplatniť 

predkupné právo, tak musí otcovi zaplatiť náklady na 

zhodnotenie toho pozemku.  

To znamená, na zhodnotenie, respektíve náklady jeho 

na stavbu tej garáže. Tým, že je to samostatná garáž, nie 

je to teda v tom, v tých garážových boxoch, práve naopak, 

jeho náklady boli oveľa vyššie ako na garážový box a má ich 

vyčíslené, vie to zdokladovať v dnešnej mene na vyše 

desaťtisíc euro.  

Čiže, mesto by si uplatnilo predkupné právo, 

zaplatilo by desaťtisíc euro otcovi za pozemok a otec by 

bol stále vlastníkom garáže.  

Čiže, pre mesto absolútne nelogická záležitosť.  

To, že špatí ulicu alebo ako bolo povedané na tej 

finančnej komisii, s tým tiež nesúhlasíme, je to v jednej 

línii tých garážových boxov. Keby bola tam aktuálna fotka 

tých garážových boxov naopak, väčšina z tých, alebo veľa 
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z tých garážových boxov je vo veľmi zlom, žalostnom 

stavebnom, teda stave, alebo eee v úplne inej kvalite.  

Takže z mojej strany asi toľko. Nechcem vás zdržovať, 

ale považujeme to za neadekvátne.  

V podstate, keď to predkupné právo tam zostane, čo 

ako povedal pán Grendel, vôbec nebolo predmetom tohto 

rokovania, ide o to, že zrušiť a že tisíc euro za to 

zrušenie.  

Pýtali sme sa  prečo? Lebo som to na finančnej 

komisii slušne sa opýtal, že sa mi to zdá neadekvátne tá 

výška, bolo mi to vysvetlené, alebo nám s otcom, ako 

administratívny poplatok. Čo je úplne teda neprijateľné.  

Navyše v zápisnici z finančnej komisii som sa 

dočítal, že hneď ďalší bod bolo eee to, tá istá žiadosť 

suseda, vy ste to tu teraz teda niektorí kolegovia 

rozdelili, že to je garážový box a to je garáž. Je to 

v jednej línii, je to v súlade so stavebným povolením.  

To schodisko tam bolo aj predtým, čo niektorí kolega 

povedal, že sa tam nejaká kvalita toho zmenila. Vôbec sa 

nezmenila, je tam zábradlie z obidvoch, aj ako bolo (gong) 

aj predtým.  

Takže naše stanovisko je také, že nechápeme prečo to 

predkupné právo tam malo význam keby otec nepostavil garáž 
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a chcel by teraz predať ten pozemok samostatný. A chcel by 

na tom zarobiť. Otec do dnes tú garáž užíva, parkuje tam 

svoje auto a pokladáme to predkupné právo (gong) (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) bezvýznamné. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďa ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. 

Už prešiel čas trích troch minút. 

S faktickými sa ešte prihlásili štyria poslanci. 

Nech sa páči,  

pán Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Áno. 

Síce sa budem opakovať, ale, ale aj tak to stojí, 

podľa mňa, za to. 

Takže keď si ponecháme predkupné právo a teda 

zaženiem to ad absurdum, že mesto si ho aj naozaj uplatní 

a kúpi ten pozemok, tak mesto bude vlastniť pozemok, na 

ktorom bude stáť garáž pána Grešša.  
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Na čo je mestu také predkupné právo?  

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 Tešovič s faktickou. 

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

Ďakujem. 

Predkupné právo je právo ako každé iné. To znamená, 

je to niečo, čo mesto momentálne má. Samozrejme, možno 

momentálne iluziju iluzórne využiteľné, ale v podstate nič 

sa nemení na tom, že kým to pán Greššo bude používať, alebo 

kým to budú jeho právni nasledovníci používať a mesto si 

neuplatní to predkupné právo, aký to, kým tá garáž bude 

v normálnom stavebnom stave, tak, tak im sa situácia vôbec 

nijako nemení.  

To je, to je celé.  

On na tej komisii v podstate, neviem či to bol pán 

starosta Chren alebo, alebo, myslím, že on to bol, povedal, 

že, že ale už vôbec to kolečko, že celé prebehne po 

magistráte, že, že si uvedomujú, že stoja, že stojí 
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niekoľko sto sto eur. A na čo bolo povedané, že tých tisíc 

euro by aj zaplatili, ale ja som napriek tomu za to 

nehlasoval, pretože ja si myslím, že mestu to nijakým 

spôsobom situáciu nemení. Vlastníkovi garáže to tiež 

nijakým spôsobom situáciu nemení.  

Takže, ja som jednoznačne za to, aby sme si ponechali 

to vlast, to eeem predkupné právo priamo tam.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďa 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(gong)  

Áno.  

Budeme pokračovať.  

S faktickou pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ešte jeden pohľad k veci.  
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Nemyslím si, že by Grešškovci nepoužívali garáž. 

V lokalite bude zavedené rezidenčné parkovanie. Bude mať 

takúto, takáto garáž cenu zlata.  

Ale aj keby ju Grešškovci nechali padnúť a zostali 

len na jednej strane základy, predkupné právo nám bude 

nanič, lebo základy garáže sú považované za stavbu a stále 

budú maj, aj keď tam bude ruina, tak stále budú majitelia 

Grešškovci a nám bude naše predkupné právo, hádajte na čo.  

Takže, toľko. 

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 Buocik. 

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

Ďakujem pekne. 

Pani námestníčka, dámy a páni,  

no ja som vybehol a pozrel som si naozaj tú zmluvu.  

Tak je to tak, že mys, my ak si uplatníme predkupné 

právo, tak to nadobudneme za cenu, za ktorú sa to predalo 

a to bolo tridsaťdeväťtisícšesťsto korún, ak si dobre 
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pamätám. A plus náklady na zhodnotenie. A náklady na 

zhodnotenie je cena tej garáže.  

Takže keď by si mesto naozaj to predkupné právo 

uplatnilo, tak v takom prípade získa pozemok a zaplatí za 

garáž tie náklady, ktoré za garáž boli, na garáž boli 

vynaložené.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Bude vlastniť, samozrejme, tú garáž. Lebo to sú tie 

náklady spojené s ho so zhodnotením toho pozemku. To je 

niečo, prečo som sa ja do tejto debaty prihlásil. Hoci sme 

o tom veľa dej debatovali na tej, na tej finančnej komisii, 

nemož, eee, potom, eee, to zhodnotenie je čo? To je práve 

tá garáž.  

Takže, v takom prípade by mesto nadobudlo aj tú 

garáž. Lebo tak je to koncipované v tej zmluve.  

Ďakujem. (gong) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte sa chcel na záver prihlásiť spracovateľ. 
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Poprosím jeho názor. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ako, v tomto prípade eee ak si môžem dovoliť, tak by 

som nie celkom súhlasil, lebo tu sa jedná v rámci uvedeného 

článku o vedľajšie ustanovenie, ktoré eee, v ktorom je 

uvedené, v prípade predaja alebo iného scudzenia 

nehnuteľnosti voči tretím osobám, nehnuteľnosť sa myslí ten 

pozemok, zo strany kupujúceho, má predávajúci predkupné 

právo za kúpnu cenu podľa článku 2 odsek 1, ktorá môže byť 

zvýšená iba o preukázateľné náklady vynaložené na 

zhodnotenie objektu. 

Ale celý čas sa bavíme o predkupnom práve na predmet 

predaja, a to bol ten pozemok. Nie stavba.  

A akonáhle, akonáhle bola stavba skolaudovaná. Tak, 

tak nie je súčasťou toho pozemku.  

To znamená, že prevodom vlastníctva pozemku 

neprichádza automaticky k prevodu vlastníckeho práva k tej 

garáži.  
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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. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Toto je môj osobný názor. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ď ďakuj ďakujem.  

Pokračuje faktickou pán poslanec Tešovič.  

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

Áno, v podstate počas toho dlhého rokovania na tej 

finančnej komisii vlastne vyplynulo, z tej debaty aj 

z Greššovcami, že, že pre nich, pre nich takisto pokiaľ to 

budú mať bez  toho predkupného práva na elvéčku (LV), to 

bude predateľné tretej osobe za vyššie peniaze, ako by to 

bolo predateľné teraz.  

A vtedy došli niektorí kolegovia, hovorím, ja som za 

to nehlasoval, ale vtedy došli niektorí kolegovia s takou, 

s takou opodstatnenou požiadavkou, že dobre, tak keď vy 
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z toho potom má máte niečo mať navyše, tak aj mesto z toho 

chce mať niečo navyše. A to je vlastne nejaká odplata za 

to, za to vecné bremeno. To je celé.  

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. 

Takže diskusii, diskusiu uzatváram. 

Poprosím návrhovú koint komisiu. 

Máme tu jeden pozmeňujúci návrh. Pána Tešoviča.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže prišiel nám jeden pozmeňujúci návrh pána 

poslanca Tešoviča, a to rozdelil body na jeden a dva. 

Dvojka ostáva to, čo máte pred sebou, to je tá podmienka 

o dohode o zrušení a tak ďalej.  A on dopĺňa ako číslo 

jedna vetu: 

Žiadateľ je povinný uhradiť jednorazovú odplatu vo 

výške tisíc euro.  
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Čiže, ideme hlasovať o doplnení uznesenia o tento bod 

jedna.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno. 

Teraz ideme hlasovať iba o doplnení uznesenia 

o úhrade jednorazovej odplaty za zrušenie predkupného práva 

tisíc euro.  

Iba o tomto ideme hlasovať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ta. Toto uznesenie nebolo súčasťou toho pôvodného 

materiálu?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, dobre.  

Tak prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Já, ja mám tuto.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Áno. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže ideme hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja ešte prečítam.  

Prítomných tridsaťtri poslancov. 

Za nula, proti osemnásť, zdržalo sa pätnásť, 

nehlasovalo nula poslancov.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 27-Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z 
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR 

Bratislavou a Ing. Gabrielom Greššom, bytom Bratislava, 
na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 

2408/6, Bartókova ulica 
-návrh p. Tešoviča na úhradu poplatku za zrušenie 

predkupného práva 

 Prítomní: 33 Áno 0 Nie: 18 Zdržal sa: 15 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ZDRŽAL SA A. Berka  ZDRŽAL SA 

M. Brat  NIE M. Debnárová  

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

J. Mrva NIE  T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  NIE 

P. Strapák NIE L.Štasselová,nám.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič NIE M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo NIE M. Vetrák NIE 

M. Vlačiky NIE  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ZDRŽAL SA 

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  NIE 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová NIE P. Cmorej   
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V. Dolinay  NIE G. Grendel NIE 

J. Karman NIE 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  NIE J. Hrčka NIE  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme v hlasovaní. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže ideme hlasovať o zrušení predkupného práva tak, 

ako bolo uvedené v pôvodnom znení materiálu.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri poslancov. 

Za osemnásť, proti sedem, zdržalo sa šesť 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 27-Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z 
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR 

Bratislavou a Ing. Gabrielom Greššom, bytom Bratislava, 
na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 

2408/6, Bartókova ulica 

 Prítomní: 33 Áno 18 Nie: 7 Zdržal sa: 6 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ZDRŽAL SA A. Berka  NIE 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva NIE  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák NIE L.Štasselová,nám.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič NIE M. Vagač NIE 

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky NIE  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 
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R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej 

zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 

Ing. Gabrielom Greššom, bytom Bratislava, na pozemok v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2408/6, Bartókova 

ulica 
Uznesenie  

zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 

vyplývajúceho z čl. 6 Kúpnej zmluvy č. 048802329700 zo dňa 

24. 06. 1997, uzatvorenej medzi hlavným mestom SR 

Bratislavou a Ing. Gabrielom Greššom, bytom Bartókova 2, 

Bratislava, na pozemok registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 2408/6 –zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 

m², zapísaného na LV č. 5496, 

s podmienkou: 

Dohoda o zrušení predkupného práva bude Ing. Gabrielom 

Greššom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V 

prípade, že dohoda o zrušení predkupného práva nebude Ing. 

Gabrielom Greššom v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 583 

BOD 28 NÁVRH NA ZRUŠENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
VYPLÝVAJÚCEHO Z KÚPNEJ ZMLUVY 
UZATVORENEJ MEDZI HLAVNÝM MESTOM SR 
BRATISLAVOU A MUDR. MARTINOM 
DEMEŠOM, BYTOM BRATISLAVA NA POZEMOK 
V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 
PARC. Č. 2401/30, BARTÓKOVA ULICA 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej bodom číslo dvadsaťosem Návrh 

na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy 

uzatvorenej medzi hlavným mestom a doktorom Martinom 

Demešom na pozemok v katastrálnom území Staré Mesto, 

Bartókova ulica. 

Poprosím spracovateľa materiálu. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o pozemok o výmere osemnásť metrov 

štvorcových rovnako na ulici Bartókovej, kde je rozdiel 

v tom, že uvedený, na uvedenom pozemku je garáž, ktorá je 

súčasťou radovej zástavby garáží.  

K predaju uvedeného pozemku došlo v roku 

deväťdesiatosem, to znamená, o jeden rok neskôr.  
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Rovnakým spôsobom do kúpnej zmluvy bol bola 

zakomponovaná opcia predkupného práva.  

Stanoviská odborných oddelení sú súhlasné. 

Finančná komisia   odporúča  schváliť predložený 

materiál. 

Ja by som ešte upozornil, že sme, vzhľadom na to, že 

sa jedná o garáž pod terasou a po ešte dodatočnom preverení 

sme zistili, že na všetky ostatné pozemky je  zriadené 

vecné bremeno práva stavby tej ka terasy, tak sme ešte 

doplnili tam tú podmienku, že v prípade ak by mestské 

zastupiteľstvo schválilo zrušenie predkupného práva, tak 

len za podmienok, že pred podpísaním tej zmluvy by žiadateľ 

musel zriadiť bezodplatne vecné bremeno pôsobiace in rem 

v prospech hlavného mesta spočívajúce v strpení verejného 

parkoviska na streche konštrukcie stavby.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Mestská rada materiál prerokovala a odporúča ho 

prerokovať aj v mestskom zastupiteľstve. 

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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Čiže, ak som dobre rozumela, pod celou terasou sú 

všetky tie boxy predané? A na všetky je predkupné právo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie.  

Poprosím spracovateľa, aby zareagoval. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Prvá časť platí, áno. Sú všetky pozemky predané. Sú 

v súkromnom vlastníctve. Avšak jedine na tento jeden jediný 

pozemok je predkupné právo v zmluve. 

To znamená, že na tie ostatné pozemky, ktoré sa 

nachádzajú pod tými garážami, nie je predkupné právo. Je 

však zriadené vecné bremeno práva vstavby, práve preto sme 

ešte doplnili ešte aj do tohoto uznesenia, aby to bolo 

kompletne celé zabezpečené, čo sa týka toho, toho teras, 

tej terasy. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Do diskusie nie je prihlásený ďalší poslanec, ďalší 

diskutujúci. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Nech sa páči, áno. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ak nie je. 

Takže ideme hlasovať o bode dvadsaťosem na zrušenie 

predkupného práva vyplývajúce z kúpnej zmluvy uva 

uzatvorenej medzi pánom Demešom ohľadom pozemku garážového 

boxu pod terasou, tak ako je uvedené v materiáli.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva poslancov. 

Za dvadsaťšesť, proti nula, zdržali sa štyria 

poslanci, nehlasovali dvaja poslanci. 

Ďakujem. 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 588 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 28-Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z 
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR 

Bratislavou a MUDr. Martinom Demešom, bytom Bratislava 
na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 

2401/30, Bartókova ulica 

 Prítomní: 32 Áno 26 Nie: 0 Zdržal sa: 4 Nehlasovali: 2 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ZDRŽAL SA T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
B 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej 

zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 

MUDr. Martinom Demešom, bytom Bratislava, na pozemok v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/30, Bartókova 

ulica 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 

vyplývajúceho z čl. 6 Kúpnej zmluvy č. 048804489800 zo dňa 

28. 09. 1998, uzatvorenej medzi hlavným mestom SR 

Bratislavou a MUDr. Martinom Demešom, bytom Bartókova 2, 

Bratislava, na pozemok registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 2401/30 –zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 

m², zapísaného na LV č. 6744,  
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s podmienkami: 

1. MUDr. Martin Demeš sa zaväzuje zriadiť bezodplatne 

vecné bremeno pôsobiace „in rem“ v prospech hlavného 

mesta SR, spočívajúce v strpení verejného parkoviska na 

streche konštrukcie stavby so súpis. č. 6578, a to na 

pozemok registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 

2401/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², 

zapísanom na LV č. 6744. 

2. Dohoda o zrušení predkupného práva a zmluva o zriadení 

vecného bremena bude MUDr. Martinom Demešom podpísaná 

do 60 dní od schválenia tohto uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, 

že dohoda o zrušení predkupného práva a zmluva o 

zriadení vecného bremena nebude MUDr. Martinom Demešom 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 30 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMLUVY 
O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA NA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. LAMAČ, 
PARC. Č. 642/97, V PROSPECH 
SPOLOČNOSTI BORY, A. S., SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej. Bod číslo dvadsaťosem, 

dvadsaťdeväť. Nie. Tridsať.  

Bod číslo tridsať Návrh na schválenie zmluvy 

o zriadení vecného bremena na pozemku v katastrálnom území 

Lamač, parcelné číslo 642/97, v prospech spoločnosti Bory, 

a es (a. s.), so sídlom v Bratislave. 

Poprosím spracovateľa materiálu. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o výmeru dvadsaťšesť metrov štvorcových, 

o ktorú pôvodne žiadateľ mal záujem o kúpu. Po vyjadrení sa 

Slovenského vodohospodárskeho podniku ku kúpe žiadateľ 

svoju žiadosť zmenil na žiadosť o zriadenie vecného 

bremena. 
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Záväzným stanoviskom hlavné mesto k investičnej čin, 

eee, hlavné mesto k investičnej činnosti bol, bolo 

žiadateľovi s, bol žiadateľovi schválený investičný zámer 

stavby Lamačská brána prvá etapa.  

Príprava územia Bory, komunikácia A 127 podľa 

územnoplánova, územnoprojektovej dokumentácie vypracovanej 

spoločnosťou KOPROJEKT (COPROJECT) 

K uvedenému sa vyjadroval Slovenský vodohospodársky 

podnik, ktorý nás vyzval ako mesto s odvolaním sa na 

paragraf 3 písmeno a zákona 138 z roku 91 o maj majetku 

obcí a Ústavu Slovenskej republiky, novovytvorený pozemok 

parcely číslo 642/97 delimitovať do vlastníctva Slovenskej 

republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku.  

Pred samotnou delin delimitáciou nám však odporučil 

na tomto pozemku zriadiť vecné bremeno.  

Z toho dôvodu došlo k zmene žiadosti z kúpy na na 

žiadosť o zriadenie vecného bremena.  

Uvedený materiál bol prerokovaný aj dvakrát vo 

finančnej komisii,  kde po dôslednom prerokovaní finančná 

komisia odporučila schváliť materiál podľa predloženého 

návrhu uznesenia, avšak so zmenou ceny.  

To znamená, že by odplata za zriadenie vecného bra 

bremena práva stavby nebola stanovená na základe 
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rozhodnutia primátora z roku 2015, teda nie na záka, teda 

nejednalo by sa o predbežnú odplatu a potom následne 

finálnu, na základe znaleckého posudku, ale odplata by mala 

byť v cene stopäťdesiat eur za meter štvorcový. 

Materiál mestská rada prerokovala a odporúčala ho, 

odporučila ho prerokovať aj na mestskom zastupiteľstve. 

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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Eee. Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, netýka sa to 

tohoto bodu, ale  ja potrebujem odísť, pretože máme o pol 

šiestej komisiu, na ktorej potrebujem byť a dať tam nejaké 

uznesenie. A poprosila som pani Ferenčákovú, či by ma 

nahradila. Tak ale potrebujeme o tom hlasovať.  

Či by ste mohli dať hlasovať o tom, že ma nahradí 

pani  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 594 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Môžeme?  

Organizačné oddelenie, môžeme teraz dať hlasovať?  

Tak poprosím, hlasujeme o tom, či môže pani 

Ferenčáková nahradiť pani Pätoprstú v návrovej komisii.  

Tak prosím, Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Takže je to odsúhlasené. 

Pani Ferenčáková sa stáva členkou návrhovej komisie.  

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Procedurálny návrh – výmena členky návrhovej komisie,  
za p. Pätoprstú je navrhnutá p. Ferenčáková 

 Prítomní: 28 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat   M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

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

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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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: 

Takže môžme pokračovať v tom bode číslo tridsať.  

Otváram k tomuto diskusiu. 

Pán poslanec Tešovič. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Tak, ako už bolo spomenuté, bolo to predmetom, tento 

návrh bol predmetom rokovania finančnej komisie. Dokonca 

dvakrát. A raz dokonca aj za zás, za prítomnosti zástupcu 

záujemcu.  

Nepodarilo sa komisiu v podstate zo strany záujemcu, 

ani zo strany Vodohospodárskeho podniku nejakým spôsobom 

presvedčiť, prečo by sme mali ísť cestou zriadenia vecného 

bremena a nie priamym predajom, ktorý by bol teda pre nás 

výhodnejší.  

Po určitej diskusii sme teda došli k návrhu, že by 

bolo v tom prípade lepšie, pokiaľ teda ten pozemok aj má 

byť využitý na ďalšiu stavbu a na komerčnú činnosť, zvýšiť 
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tú cenu na takú úroveň, akú by sme zaňho dostali, pokiaľ by 

sme ho predávali.  

Čiže, predkladám na návrh na zmenu navrhnutého 

uznesenia.  

Text uznesenia v znení za cenu osemstoštyridsať eur 

podľa znaleckého posudku číslo 21/2018 navrhujeme nahradiť 

textom za cenu stopäťdesiat eur za meter štvorcový, teda 

spolu tritisícdeväťsto eur. 

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. 

Poprosím spracovateľa o reakciu.  

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ja by som len doplnil ešte k úvodnému slovu. 

Zabudol som a z hľadiska korektnosti by sa patrilo 

povedať, že predmetný materiál bol prerokovaný aj na 

komisii územného plánovania. Takže aj, aj tam došlo 

k podstate k zodpovedaniu všetkých otázok a prerokovaniu. 
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Len toľko zatiaľ.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Do diskusie nie je prihlásený ďalší diskutujúci.  

Poprosím návrhovú komisiu. 

Máme tu pozmeňovací návrh pána poslanca Tešoviča. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, najskôr budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 

pána poslanca Tešoviča v tomto znení. Ide o zmenu uznesenia 

a konkrétne text: 

za cenu osemstoštyridsať eur podľa znaleckého posudku 

číslo 21/2018 

sa nahrádza týmto textom:  
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za cenu stopäťdesiat euro za meter štvorcový, spolu 

tritisícdeväťsto eur. 

Môžte dať o tom hla hlasovať, 

pani námestníčka. 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: 

Áno, ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať poslancov. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula 

poslancov, nehlasoval jeden poslanec. 

Ďakujem. Pokračujeme. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 30-Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného 
bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 
642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom 

v Bratislave 
-návrh p. Tešoviča na zmenu ceny 

 Prítomní: 30 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat   M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, hlasovaním. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz môžete dať hlasovať o návrhu uznesenia ako 

celku už v znení toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol 

prijatý. 
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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. 

Tak prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna poslancov. 

Za dvadsaťsedem, proti jeden, zdržali sa traja 

poslanci, nehlasoval nikto, nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 30-Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného 
bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 
642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom 

v Bratislave 

 Prítomní: 31 Áno 27 Nie: 1 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat   M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák NIE L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 603 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na 

pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 642/97, v 

prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Bory, 

a. s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 

Bratislava, IČO 36740896, na pozemku registra „C“ v k. ú. 

Lamač, parc. č. 642/97 – vodné plochy vo výmere 26 m², 

oddelenom GP č. 34-1/2016 od pozemku registra „E“ 

parc. č. 3235/4, evidovanom na LV č. 1, spočívajúcom v 

povinnosti strpieť na tomto pozemku umiestnenie stavby 

„Príprava územia Bory –Komunikácia A 127“ podľa záväzného 

stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej 

činnosti zo dňa 11. 07. 2017, jej užívanie, prevádzkovanie, 

údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a odstránenie stavby, právo vstupu a vjazdu za účelom 

opravy a údržby, rekonštrukcie a odstránenia tejto stavby, 

za cenu 150,00 Eur/m², spolu 3 900,00 Eur, 

s podmienkami: 
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1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným 

z vecného bremena podpísaná do 30 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení 

vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena 

v uvedenom termíne podpísaná, toto 

1. uznesenie stratí platnosť. 

2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu 

za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní odo 

dňa podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena 

obidvomi zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 
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BOD 32 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 
ZVEREJNENIA ZÁMERU NA PRENÁJOM ČASTI 
POZEMKOV NA LETNÚ SEZÓNU V AREÁLI 
ZDRAVIA ZLATÉ PIESKY A PRI ZIMNOM 
ŠTADIÓNE ONDREJA NEPELU ZA ÚČELOM 
UMIESTNENIA VONKAJŠIEHO SEDENIA 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže pokračujeme ďalším bodom. Bod číslo tridsaťdva, 

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru 

na prenájom časti, zverejnenia. Zámerom na prenájom časti 

pozemkov na letnú sezónu v Areáli zdravia Zlaté piesky a 

pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia 

vonkajšieho sedenia. 

Poprosím predkladateľa.  Predkladateľku. 

Predkladateľa.  

Ing. Peter   V o j t k o ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

Ďakujem pekne. 

Vážené mestské zastupiteľstvo,  

pred predkladáme na schválenie návrh podmienok 

zverejnenia zámeru prenájmu časti pozemkov v okolí Zimného 
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štadióna Ondreja Nepelu a v Areáli zdravia Zlaté piesky na 

letnú sezónu za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia 

k jestvujúcim gastroprevádzkam.  

Minimálna cena nájmu je stanovená v súlade 

s všeobecne záväzným nariadením 15 z roku 2012 o dani za 

užívanie verejného (poznámka: odkašľanie) priestranstva. 

Ospravedlňujem sa. 

Samozrejme, to čo už sme povedali, aj pani 

námestníčka na úvod, účelom je umiestnenie vonkajšieho 

sedenia, zlepšenie kvality poskytovaných služieb 

návštevníkom obidvoch zariadení, ktoré boli a sú spomenuté 

v názve materiálu.  

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. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Nech sa páči, prihláste sa. 

Pán poslanec Vagač,  

máte slovo. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 608 

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

Ďakujem. 

Ja som sa chcel spýtať. V rámci toho zimného 

štadiónu, tam je to jasne definované, že to je meter od, od 

plášťa, teda stavby, alebo. Ale v rámci toho areálu Zlaté 

piesky, to tam vôbec nie je zadefinované, že o čo sa 

vlastne jedná. Tam je len jedna mapka a nič viac.  

Takže, o, o koľko sedenia, alebo kde sa to teda 

jedná? Alebo čo? Tam neni to definované.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Možno, možno na záver. 

Poprosím teraz pani poslankyňu Antalovú a potom 

naraz, ak dovolíte, tak budeme reagovať. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja mám otázku, ktorou doplním komentár pána Vagača.  

Ja by som sa chcela spýtať, že o ktoré konkrétne 

bufety sa jedná, alebo o ktoré sedenie?  
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A z mojej vlastnej skúsenosti chcem povedať, že tie 

bufety, ktoré sú v tejto chvíli, alebo v súčasnosti na tom 

brehu kde je vlastne tá pláž pre verejnosť, tak sú dosť 

také v zlom technickom stave. A podľa mňa aj esteticky 

a možno aj funkčne nie úplne najlepšie navrhnuté.  

Že či ste ako STARZ možno v spolupráci s hlavnou 

architektkou neuvažovali aj nad tým nejak upraviť celkový 

ten dizajn, alebo ten, to ako tie bufety a tie sedenia pre 

verejnosť vlastne vyzerajú?  

Tak to len na doplnenie.  

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. 

Poprosím predkladateľa materiálu. 

Ing. Peter   V o j t k o ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

Ďakujem. 

Odpoviem na, odpoviem na prvú otázku.,  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 610 

Samozrejme, problém v areáli Zlatých pieskov je ten, 

že celý areál má jedno parcelné číslo. Nevedeli sme 

vyznačiť veľkosť ani tvar budúceho prenájmu na zriadenie 

toho letného sedenia z toho dôvodu, že bude zrejmý až po 

podaní žiadostí. My môžme v materiáli vyznačiť, že o ktoré 

prevádzky sa jedná.  

Aby som vysvetlil. 

V areáli Zlatých pieskov máme deväť bufetov, z toho 

sedem má samozrejme vonkajšie sedenie už v súčasnosti 

vybudované. A dva z týchto bufetov si ich zriaďujú ad hok 

(hoc) vždy na letnú sezónu podľa, podľa vlastných predstáv 

a potrieb. 

Čiže, je dosť ťažké, keďže ten areál je obrovský, 

spraviť nejakú prehľadnú situáciu. Ale ak by to bolo 

potrebné, samozrejme, môžeme, či už individuálne alebo ako 

sa dohodnete, ten materiál upresniť nejakou podrobnejšou 

grafickou situáciou.  

Čo sa týka druhej otázky, súhlasíme s vami. 

Samozrejme, areál Zlatých pieskov má šesťdesiat rokov. 

Samozrejme, mnoho z tých stavieb má podobný vek.  

Neviem, či ste si všimli, my sme začali trošku tú 

estetiku aj ten vzhľad bufetov vylepšovať. Dali sme vyrobiť 

a umiestnili sme na hlavnú pláž dva prenosné bufety, ktoré, 

myslím si, že sú veľmi estetické. Sú samozrejme, aj 
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architektonicky, myslím, že vhodne, aj, aj farebne 

upravené.  

Vlani sme dali zrekonštruovať jeden z tých, nazvem 

to, najškaredších bufetov aj za cenu, že sme museli nájomcu 

vypovedať, respektíve ukončiť s ním nájomný vzťah.  

Bohužiaľ, tie nájomné zmluvy nám umožňujú len 

postupne riešiť naozaj ten, ten vzhľad, ktorý nie je, nie 

je veľmi príťažlivý.  

A my máme ten názor, že budeme tlačiť nájomcov do 

toho, lebo v ich záujme je, aby tie bufety boli aspoň 

príťažlivé a, a prilákali aj, aj tých hostí a návštevníkov.  

Takže, postupne pracujeme aj na tom a snažíme sa tie 

bufety zlepšovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Tešovič.  

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

Ďakujem pekne. 
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Ja sa chcem len spýtať, možno trošku naivnú otázku, 

lebo je to moje prvé volebné obdobie na meste.  

Chcem sa spýtať, existuje nejaký systémový rozvojový 

materiál STARZu, čo so Zlatými pieskami ďalej?  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou sa prihlásila pani alchi, architektka 

Ingrid Korad.  

Nech sa páči, máte slovo. 

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

Ja len krátko.  

Ja som sa na mestskej rade pána riaditeľa opýtala, že 

či rokuje s architektom, teda alebo tvorcami, to bol tím  

zimného štadióna, aby to sedenie teda zodpovedalo aj tej 

architektúre. Tak, tak mi to potvrdil.  

Takže som. Aj toto je jedna z ciest, ako sa do 

dopracovať k k dobrému riešeniu. 
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Ďakujem za to. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Síce už má stopku, ale pán poslanec Budaj, keby ste 

zareagovali a potom poprosím spracovateľa. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Len stručnú odpoveď, že áno, existuje uznesenie, to 

sa neplní. Máo, malo prísť k urbanistickej súťaži, alebo 

nejakej inej forme ako si vyjasniť budúcnosť Zlatých 

pieskov a mnohých iných podobných zón.  

Nakoniec v podobnom  zúfalom režime bežia mestské 

lesy, ktoré donedávna boli aj rekreačné územie, aj poľovný 

revír a aj, aj zdroj dreva.  

Takže, koncepčné materiály, pokiaľ tu aj nejaké 

ležia, sa de fakto neplnia.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Poprosím spracovateľa ešte o reakciu na otázku pána 

Tešoviča. 

Ing. Peter   V o j t k o ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

Ja odpoviem, samozrejme, alebo pridám sa ešte najprv 

k informácii, ktorý po, ktorú podala pani hlavná 

architektka. 

My sme potrebu nejakého vzhľadu príťažlivého tých 

vonkajších sedení zakomponovali do podmienok, ktoré 

predkladáme na schválenie. 

V bode 7.1 je napísané, že v prípade sedenia pred 

prevádzkami na zimnom štadióne okrem cenovej ponuky 

predloží uchádzač aj vizuál, ktorý samozrejme budeme 

konfrontovať s dizajmanuálom, ktorý existuje na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu a konzultovať aj s hlavným 

projektantom zimného štadióna.  

Čo sa týka koncepcie Zlatých pieskov, v júni 2016 sme 

predchádzajúcemu vedeniu predkladali návrh súťažných 

podmienok na vyhlásenie medzinárodnej architektonickej 

súťaže návrhov, ktorej cieľom bola revitalizácia Zlatých 

pieskov za dodržania troch základných podmienok, ktoré 

tento materiál obsahoval.  
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Mali sme pripravenú, samozrejme, medzinárodnú komisiu 

zo zahraničným zastúpením. Mali sme pripravené odmeny pre 

víťazov tejto architektonickej súťaže. Bohužiaľ, nedošlo 

k realizácii. 

Zopakujeme tento návrh. Tento návrh zaktualizujeme 

a znovu predložíme na schválenie, respektíve ako návrh na 

pokračovanie toho začatého procesu. 

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 len doplním, že teda z hľadiska kvality verejného 

priestoru a tejto témy, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, je 

naozaj potrebné sa zaoberať týmito pripomienkami. 

Poprosím teraz návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Keďže sme nedostali k tomuto návrhu uznesenia žiadny 

pozmeňovací návrh, budeme ho schvaľovať v znení, v akom nám 

bol predložený.  
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Čiže, schvaľujeme podmienky zverejnenia zámeru 

krátkodobého nájmu časti pozemkov v areáli, v tých 

areáloch, ktoré sú tam spomenuté, formou priameho nájmu. 

Čiže, ide o zve, podmienok, schvaľujeme podmienky 

zverejnenia zámeru. 

Nech sa páči, môžme dať hlasovať o t. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri poslancov. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 32-Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na 
prenájom časti pozemkov na letnú sezónu v Areáli zdravia 

Zlaté piesky a pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom 
umiestnenia vonkajšieho sedenia 

 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 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 618 

 
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 podmienok zverejnenia zámeru na 

prenájom časti pozemkov na letnú sezónu v Areáli zdravia 

Zlaté piesky a pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom 

umiestnenia vonkajšieho sedenia 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podmienky zverejnenia zámeru – krátkodobý nájom pozemku 

podľa § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 v spojení s § 9a ods. 9 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov za účelom prenájmu časti pozemkov v 

Areáli zdravia Zlaté piesky parc. č. 4358/1, k. ú. Trnávka, 

a pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu parc. č. 11279/58, 
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parc. č. 11279/59, parc. č. 11279/60, parc. č. 15141/22, k. 

ú. Nové Mesto, formou priameho nájmu na: 

1. umiestnenie vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté 

piesky, 

2. umiestnenia vonkajšieho sedenia pri Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu, 

s podmienkou: 

Nájomné zmluvy budú uzatvorené podľa schválených podmienok 

zverejneného zámeru, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu 

tohto uznesenia. 

Príloha k uzneseniu: 

Podmienky zverejnenia zámeru - Krátkodobý nájom pozemku 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

„vyhlasovateľ’“) podľa § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 

v spojení s § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zh. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj 

zámer prenajať časť pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky, 

parc. č. 4358/1, k. ti. Trnávka a pri Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu parc. č. 11279/58, 11279/59, 11279/60, 

15141/22 k. ti. Nové Mesto formou priameho nájmu 

za nasledovných podmienok: 
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1. Vyhlasovateľ/Prenajímateľ: 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta SR Bratislava 

Junácka ul. č. 4, 831 04 Bratislava 

zastúpená: Ing. Petrom Vojtkom, riaditeľom 

IČO 00179663 

2. Predmet ponukového konania: 

2.1. Prenájom časti pozemku v Areáli zdravia Zlaté 

piesky, pare. č. 4358/1, k. ti. Trnávka 

2.2. Prenájom časti pozemkov pri Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu pare. č. 11279/58, 11279/59, 

11279/60, 15141/22 k. ú. Nové Mesto. 

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

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 určitú. Pri 

prenájme pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky počas 

letnej sezóny jún - august, pri prenájme pozemkov pri 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v období jún - 

september. 
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5. Účel nájmu: 

5.1. Umiestnenie vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia 

Zlaté piesky 

5.2. Umiestnenie vonkajšieho sedenia pri Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu 

6. Minimálna výška nájomného: 

6.1. Za nájom pozemku na umiestnenie vonkajšieho 

sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky: 

0.10 Eur/m2/deň bez dane z pridanej hodnoty 

v zmysle platných právnych predpisov. 

6.2. Za nájom pozemku na umiestnenie vonkajšieho 

sedenia pred prevádzkami na Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu: 0.66 Eur/m2/deň bez dane 

z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych 

predpisov. 

K nájomnému budeme účtovať daň z pridanej hodnoty 

v zmysle platných právnych predpisov. 

7. Podmienky účasti: 

Ponukového konania sa môžu zúčastniť fyzické osohy - 

podnikatelia a právnické osoby. Každý účastník predloží 

pri podaní návrhu vyhlasovateľovi: 

7.1. Cenovú ponuku obsahujúcu minimálne cenu v Eur 

za m2/deň, požadovanú výmeru, lokalizáciu. 

V prípade vonkajšieho sedenia pred prevádzkami na 

Zimnom štadióne O. Nepelu je potrebný predložiť 
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vizuál, pričom osadenie sedenia je možné max. do 

šírky 1 m od obvodovej steny prevádzky (v prípade 

pare. č. 15141/22 do šírky 1,20 m od obvodovej 

steny) 

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 email. Identifikácia záujemcu - u 

fyzickej osoby - podnikateľa: Meno priezvisko, 

dátum narodenia, adresa miesta podnikania, číslo 

živnostenského oprávnenia, IČO, DIČ, telefónne 

číslo a e-mail. 

8. Obsah ponuky: 

8.1. Ponuka výšky nájomného v Eur/m2/deň 

8.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 

podľa bodu 7. 

9. 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 03. 05. 2019 najneskôr 

do 20. 05. 2019, do 15:00 hod. na adresu: Správa 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 
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Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka ul. č. 4, 831 

04 Bratislava, v zalepenej obálke s označením: 

„Ponukové konanie - Prenájom pozemku na vonkajšie 

sedenie v Areáli zdravia Zlaté piesky - NEOTVÁRAŤ“, 

alebo „Ponukové konanie - Prenájom pozemku pri Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu - NEOTVÁRAŤ“.  

Náklady na predkladanie ponúk znáša záujemca. 

10. Kritériá hodnotenia ponúk: 

Výška ponúkaného nájomného za m2/deň. 

11. Vyhlásenie výsledkov ponukového konania, lehota na 

uzatvorenie zmluvy: 

11.1. Obálky s ponukami sa budú otvárať a vyhodnocovať 

po skončení ponukového konania. Vyhodnocovanie 

ponúk je neverejné. 

11.2. O výsledku ponukového konania (ponuka sa 

prijíma/odmieta), ako aj o jeho prípadnom zrušení 

budú záujemcovia písomne upovedomení. 

11.3. Výsledky ponukového konania budú uverejnené na 

úradnej tabuli STARZu a na internetovej stránke 

www.starz.sk najneskôr do 24. 05. 2019. 

12. Postup pri uzatváraní nájomnej zmluvy: 

12.1. Záujemcovia, ktorých ponuky budú spĺňať podmienky 

tohto zámeru, budú vyzvaní na rokovanie 

s vyhlasovateľom ohľadom lokalizácie a vizuálu, 

pričom záujemca na základe tohto rokovania môže 
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zmeniť alebo doplniť svoju ponuku. U záujemcov 

o vonkajšie sedenie pri Zimnom štadióne O. Nepelu 

je potrebné doložiť vizuál sedenia, pričom 

osadenie sedenia musí byť max. do šírky 1 m 

od obvodovej steny prevádzky, v prípade pare. č. 

15141/22 max. do šírky 1,2 m od obvodovej steny 

prevádzky. 

12.2. Zmluvy na krátkodobý nájom budú uzatvorené nádobu 

určitú s dĺžkou podľa dohody so záujemcom, 

najdlhšie do konca letnej sezóny v prípade Areálu 

zdravia Zlaté piesky a do konca septembra 

v prípade vonkajšieho sedenia pri Zimnom štadióne 

O. Nepelu. 

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

13.1. Kedykoľvek zrušiť ponukové konanie. O zrušení 

budú záujemcovia, ktorí podali ponuky, písomne 

upovedomení. 

13.2. Predĺžiť lehotu na oznámenie výsledkov ponukového 

konania. 

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. 

13.5. Opakovať ponukové konanie.  

Zrušenie ponukového konania, nové vyhlásenie 

ponukového konania, alebo predĺženie lehoty na 
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oznámenie výsledku ponukového konania bude 

uverejnené na úradnej tabuli STARZ a na 

internetovej stránke www.starz.sk 

V Bratislave, dňa 

Ing. Peter Vojtko 

riaditeľ STARZ 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 33 NÁVRH NA NÁJOM POZEMKU O VÝMERE 20 
M² AKO ČASŤ PARCELY REGISTRA C KN 
Č.19188/3 V BRATISLAVE, K. Ú. 
VINOHRADY, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 
SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK 
OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom, je to bod číslo tridsaťtri, 

Návrh na nájom pozemku o výmere 20 m² v katastrálnom území 

Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
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Poprosím spracovateľov, pani Znášikovú. 

PaeDr. Jana   Z n á š i k o v á ,  zastupujúca riaditeľka 

mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 

Dobrý deň. 

Mestské lesy Bratislava predkladáme materiál ohľadne 

prenájmu pozemku v lokalilte Krasňany Pekná cesta vo 

vrchnej časti, kde máme rekreačný areál formou obchodnej 

verejnej súťaže.  

Jedná sa o prenájom pozemku na účely osadenia 

predajného stánku s občerstvením a s vonkajším sedením. 

Jedná sa o výmeru dvadsať metrov štvorcových. 

Obchodnú verejnú súťaž vypisujeme na obdobie päť 

rokov.  

V prevádzke tam máme teraz tiež podobný bufet, 

občerstvovacie zariadenie, ktoré sa nám osvedčilo, takže 

opäť chceme v tejto činnosti pokračovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tejto téme.  
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Jakub Mrva,  

máte slovo. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ja len rýchla poznámka. Pre naše organizačné.  

Ja som si všimol, že dámy tu sedia v podstate od 

rána. Mali tu bod šesť, teraz mali bod tridsaťtri 

v podstate neskoro večer. Bolo by možno fajn, kebyže sa to 

zorganizuje tak, aby jednotlivé body, ktoré nejaké mestské 

organizácie prezentujú, išli po rade a nemrhali sme čas 

odborníkmi, ktorých máme v organizáciách.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Dávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 
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Keďže k tomuto návrhu uznesenia nebol podaný žiadny 

pozemňujúci návrh, budeme ho schvaľovať v tom znení, v akom 

bol predložený. 

Čiže, mestské zastupiteľstvo Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje, eee, pardon, za účelom prevádzkovania predajného 

stánku schvaľujeme nájom pozemku formou verejnej obchodnej 

súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie.  

Môžte dať o tom,  

pán primátor, 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. 

Prítomných tridsaťtri. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov a poslankýň. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 33-Návrh na nájom pozemku o výmere 20 m² ako časť 
parcely registra C KN č.19188/3 v Bratislave, 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  

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  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom pozemku o výmere 20 m² ako časť parcely 

registra C „KN“ parc. č 19188/3 v Bratislave, k. ú. 

Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 04. 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 

výmere 20 m² ako časť parcely registra C „KN“ parc. č. 

19188/3 v Bratislave, k. ú. Vinohrady, na dobu určitú 5 

rokov, za účelom prevádzkovania predajného stánku s 

občerstvením s vonkajším sedením, formou obchodnej verejnej 

súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v 

súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
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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 V BRATISLAVE 

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 20 m2 ako časť parcely registra C KN 

č.19188/3 v katastrálnom území Vinohrady, s možnosťou 

použitia prvkov elektronickej aukcie 

za nasledovných súťažných podmienok: 

1. Prenajímateľ/Vyhlasovateľ 

Mestské lesy Bratislava 

Cesta mládeže č.4 

831 01 Bratislava 37 

v zastúpení riaditeľa: PaedDr. Jana Znášiková 
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IČO: 30808901 

číslo účtu (IBAN):SK 9775000000000025930183 

BIC(SWIFT): CEKOSKBX 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Pozemok o výmere 20 m2 ako časť parcely registra C KN č. 

19188/3 s výmerou 3465 m2, druh pozemku záhrada, 

katastrálne územie Vinohrady, zapísaná je na LV č. 3610 pre 

vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava a Mestské lesy v 

Bratislave ju majú zverenú na základe zverovacieho 

protokolu č. 11 88 1091 08 00 zo dňa 25.11.2008. 

3. Vyhlásenie súťaže 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú vyhlásené 

najneskôr do 3.5.2019 

4. Termín obhliadky 

Obhliadka predmetu nájmu bude v termínoch:  

14.5.2019 o 10,00 h 

15.5.2019 o 13,00 h. 

5. Kontaktná osoba vyhlasovateľa 

Meno: Ing. Mária Šimková 

E-mail: simkova@ba-lesy.sk 

Tel.č.: 0911929990 

6. Doba nájmu 
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Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 5 rokov na 

základe § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a príslušných 

ustanovení zákona č.116/1990 Zb. 

7. Účel nájmu 

Účelom nájmu je prevádzkovanie predajného stánku s 

občerstvením s vonkajším sedením. 

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 1825,00 Eur ročne 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/. 

9. Upozornenie 

Predmet obchodnej verejnej súťaže je prenajatý na základe 

nájomnej zmluvy do 12.05.2019. 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 
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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 

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 
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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 

predajného stánku s vonkajším sedením 

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 

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). 
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1.3 Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť 

ním navrhovanú výšku nájomného za nájom pozemku, 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 

(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 
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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 

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 

Krasňany – NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 3.5.2019 

do 20.5.2019 do 15,00 h, alebo zaslaný v dňoch od 
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3.5.2019 do 20.5.2019 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 3.5.2019 do 20.5.2019 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 22.5.2019. Otváranie 

obálok je neverejné. 

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 
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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. 

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 27.5.2019 na internetovej stránke Mestských lesov v 

Bratislave www.ba-lesy.sk. 
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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. 

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 
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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 B/ Obsah súťažného návrhu 

Súťažný návrh musí obsahovať: 

1. Návrh zmluvy o nájme pozemku 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 

1. Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže 

najneskôr dňa 3.5.2019. 

2. Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov od 

3.5.2019 do 20.5.2019 v čase od 09,00h do 14,00 h. 

3. Termín predkladania súťažných návrhov od 3.5.2019 do 

20.5.2019. 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných 

návrhov 22.5.2019. 

5. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v 

termíne do 31.5.2019. 

6. Termíny obhliadky 14.5.2019 o 10,00 h a 15.5.2019 o 

13,00 h. 
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V Bratislave dňa 15.3.2019 

PaedDr. Jana Znášiková 

zastupujúca riaditeľka Mestských lesov 

v Bratislave 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 34 INFORMÁCIA O ZÁMERE ODKÚPENIA 
BÝVALEJ UBYTOVNE V K. Ú. RAČA VO 
VLASTNÍCTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
V SPRÁVE ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY ZA ÚČELOM VYBUDOVANIA 
BYTOVÝCH PRIESTOROV A ROZŠÍRENIA 
BYTOVÉHO FONDU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod trid tridsaťštyri Informácia o zámere odkúpenia 

bývalej ubytovne v katastrálnom území Rača vo vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Železníc Slovenskej republiky 

za účelom vybudovania bytových priestorov a rozšírenia 

bytového fondu. 

Nech sa páči,  

pán Szabo, máte slovo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Stavba ako aj pozemok je vo vlastníctve Slovenskej 

republiky, správca Železnice Slovenské, správcom je sú 

Železnice Slovenskej republiky. 

Uvedená, uvedený pozemok je vo výmere 

dvetisícstosedemdesiatštyri metrov štvorcových, situovaný 

na roku ulíc Dopravná a Pri Šajbách v v katastrálnom území 

Rača. 

Ide o stavbu bývalej nocľahárne, ktorá slúžila pre 

zamestnancov Železníc Slovenskej republiky. Je to obdĺžniko 

obdĺžniková budova, trojt trojtraktovej dispozície s dvoma 

nadzemnými podlažiami využiteľnými, využiteľným podkrovým 

a plytko zapusteným, dostatočne presvetleným suterénom. 

Teda celkovo štvorpodlažný, zrejme z druhej polovice 

devätnásteho storočia v typickom železničiarskom 

historizujúcom štýle.  

Budova je v relatívne zachovalom stave, hoci viacej 

rokov neužívaná a postupne chátrajúca.  

Nevýhodou je plytká hĺbka traktov a nepreslnená 

severovýchodná dvorová fasáda budovy, výhodou je pomerne 

veľký pozemok a obdobné nízkopodlažné budovy v druhom pláne 

a susedstve. Objekt sa nachádza vo fin, funčno, funkčnej 

ploche 101 stabilizované územie.  
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Budova by sa dala vytvorením viacerých schodiskových 

sekcií s prevládajúcimi bytmi adaptovať na malopodlažné 

byty stredného, pardon, malometrážne byty stredného 

štandardu v jej dolnom segmente úmerného lokalite.  

V súčasnosti sa stavba nevyužíva. Je v pôvodnom 

stave. 

Hlavné mesto predložilo Železniciam Slovenskej 

republiky  návrh na kúpu daných nehnuteľností s tým, že po 

jeho odsúhlasení budú vyvolané rokovania so zástupcami 

Železníc Slovenskej republiky  s cieľom stanoviť podmienky 

prevodu. Zároveň v súčasnosti hlavné mesto intenzívne 

pracuje na tom, aby kúpu pozem, eee, koz, pozemkov bolo 

možné financovať s použitím externých zdrojov, po 

zabezpečení všetkých podkladov a dojednaní podmienok 

prevodu. 

Teda po stanovení výšky kúpnej ceny, bude spracovaný 

materiál na kúpu daných nehnuteľností, ktorý bude 

predložený na posúdenie poslancom mestského zastupiteľstva. 

Vzhľadom na to, že materiál bol predkladaný 

v náhradnom termíne, nebol predmetom rokovania komisií, 

respektíve mestskej rady.  
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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 návrhu. 

Pán poslanec Polakovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja keď som túto budovu objavil na stránkach ŽSR, tak 

som si hovoril, že to by bola skvelá, skvelé dve muchy 

jednou ranou. Zachránime veľmi zaujímavú budovu pre 

Bratislavu a našli by sme jej využitie. 

Čiže, veľmi sa z toho teším, že sa, že sme sa toho 

chytili. Myslím si, že to je dobrá príležitosť. Samozrejme, 

sme len na začiatku.  

A teda, len takú vtipnú poznámku. Určite to 

nezateplíme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela rovnako veľmi pekne oceniť túto 

iniciatívu a to, že mesto prejavilo záujem o kúpu budovy, 

ktorá má pre Raču a obzvlášť pre miestnu časť Východné 

veľký význam, pretože je súčasťou historického a areálu, 

ktorý patrí Železniciam.  

A veľmi s týmto, s týmto miestom a s celkovo s týmto 

areálom sa viaže veľmi veľa histórie. A je to krásna 

architektonická budova, ktorá má svoj význam a pre ľudí, 

ktorí tam žijú obzvlášť.  

A rovnako si myslím, že revitalizáciou tejto budovy 

pomôžeme tak trošku zabudnutému Rendezu, ktoré je tak na 

okraji pozornosti a nie len pozornosti, ale aj na okraji 

Bratislavy.  

Takže si myslím, keď sa podarí túto budovu prestavať 

na obecné nájomné byty a opäť sa tam vráti život 

a zrevitalizuje sa aj okolie, tak to bude veľkým prínosom 

a plusom pre celú miestnu časť Východné. 

Takže, ešte raz, vďaka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pani námestníčka,  

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 len chcela krátky komentár k tomuto 

materiálu. 

Prvá vec. 

Ospravedlňujeme sa, že ideme mimo procesov, že to 

nebolo na na mestskej rade a v komisii a zatiaľ je to skôr 

informačný materiál, lebo jednoducho, sme museli preukázať 

záujem o kúpu tohto objektu.  

Čiže, taký veľký materiál ešte budete mať, keď pôjde 

naozaj do do toho procesu tej kúpy k dispozícii. 

Takisto sme museli deklarovať na Železniciach, že, 

písomne, že máme záujem o kúpu objektu.  

Čiže, to je prvá vec. 

Druhá vec. 

Myslím si, že sa tu stretnú viaceré, čo už bolo 

povedané, viaceré pozitíva. Jed jedno z prvých je 

spolupráca hlavného mesta s mestskou časťou, keďže mestská 

časť má takisto záujem o využívanie budovy na nájomné byty.  
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Druhá vec, že by sme mohli začať veľmi rýchlo 

s rekonštrukciou tejto budovy, keďže ten stav je relatívne 

slušný. 

A tretia vec je, že naozaj, skúsiť oživiť celú tú 

štvrť a podieľať sa aj na nejakej kultivácii verejného 

priestoru, keďže ten okolitý pozemok je relatívne veľký. 

Čo sa týka zateplenia. 

Budova má štyridsiatky, štyridsať centimetrov hrúbky 

múrov. Ak bude potrebné, určite bude potrebné zatepľovať 

podkrovie, ak tam budeme vytvárať nové bytové jednotky, ale 

samotnú budovu budeme tam potrebovať energetický audit. 

A ešte chcem povedať, že v susedstve máme veľké, 

relatívne veľké pozemky, braunfildy (brownfield) hlavné 

mesto, čiže v nejakej budúcnosti, nehovorím, že v krátkej, 

možno príde aj k nejakej revitalizácii týchto pozemkov. Sú 

tam haly.  

Čiže, to je ďalšia téma, ktorou sa tá skupina naša 

nájomného bývania, a teda revitalizácie, či už budov alebo 

pozemkov zaoberá.  

Takže, to toľko k tomu. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne pani námestníčke. Aj za úsilie, 

ktoré v tejto tematike vykonáva jej tím.  

A pokiaľ nie sú žiadne príspevky do diskusie, dávam 

slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme hlasovať o tomto návrhu uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Informáciu o zámere odkúpenia bývalej ubytovne 

v katastrálnom území Rača, situovanej na rohu ulíc 

Dopravná, Pri Šajbách Bratislava vo vlastníctve Slovenskej 

republiky, v správe Železníc  SR za účelom vybudovania 

bytových priestorov a rozšírenia bytového fondu. 

Môžte dať o tom hlasovať, 

pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 34-Informácia o zámere odkúpenia bývalej ubytovne v k. 
ú. Rača vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 
Železníc Slovenskej republiky za účelom vybudovania 
bytových priestorov a rozšírenia bytového fondu 

 Prítomní: 32 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO 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  

 

koniec poznámky)  

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o zámere odkúpenia bývalej ubytovne v k. ú. Rača 

vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc 

Slovenskej republiky za účelom vybudovania bytových 

priestorov a rozšírenia bytového fondu 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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berie na vedomie 

informáciu o zámere odkúpenia bývalej ubytovne v k. ú. 

Rača, situovanej na roku ulíc Dopravná a Pri Šajbách, 

Bratislava, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 

Železníc Slovenskej Republiky za účelom vybudovania 

bytových priestorov a rozšírenia bytového fondu. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 35- NÁVRH NA VYPUSTENIE BODOV 24.1.1 - 
24.1.29 Z UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY  Č. 144/2007 ZO 
DŇA 31. 05. 2007, KTORÝM SCHVÁLILO 
PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA 
POZEMKU POD BYTOVÝM DOMOM OSADNÁ 9 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prejdime na bod tridsaťpäť a návrh na vypustenie 

bodov 24.1. až 24.1.29 z uznesenia mestského zastupiteľstva 

číslo 144 2007 zo dňa 31. 5. 2007, ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom 

Osadná 9. 

Nech sa páči, pán spracovateľ. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta na svojom 

zasadnutí v máji 2007 prijalo uznesenie, v ktorom v bytovom 

dome Osadná 9 schválilo prevody spoluvlastníckych podielov 

na pozemku vo výmere štyristošesť metrov štvorcových ako 

zastavaná plocha v katastrálnom území Nové Mesto do 

vlastníctva vlastníkov bytov. 

Z dôvodu, že vlastníci bytov po schválení prevodov 

spoluvlastníckych podielov požiadali o prevod 

spoluvlastníckych podielov aj na priľahlom pozemku 

vo výmere stošesťdesiatjedna metrov štvorcových ako 

zastavaná plocha, na základe čoho bude do zastupiteľstva 

daný nový návrh na schválenie prevodov spoluvlastníckych 

podielov spolu oboch pozemkov je potrebné body 24.1.1 až 

24.1.29 z uznesenia mestského zastupiteľstva z roku 2007 

vypustiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Odovzdávam 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 prerokovaní materiálu 

schvaľuje vypustenie bodov dvaš 24.1.1 až 24.1.29 z  

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy číslo 144 dvetísi lomeno 2007 zo dňa 31. 5. 

2007. 

Môžte dať hlasovať o tomto,  

pán pimáto, pán primátor.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 35-Návrh na vypustenie bodov 24.1.1 - 24.1.29 z 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy  č. 144/2007 zo dňa 31. 05. 2007, 
ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku pod bytovým domom Osadná 9 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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 ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na vypustenie bodov 24.1.1 – 24.1.29 z uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

144/2007 zo dňa 31. 05. 2007, ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom 

Osadná 9 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

vypustenie bodov 24.1.1 – 24.1.29 z uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 144/2007 zo 

dňa 31. 05. 2007. 

koniec poznámky) 
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BOD 36 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME 
KOŠICKÁ 10, 12, 14, BEBRAVSKÁ 14, 
16, 18, HOLÍČSKA 9, GERCENOVA 6B, 
VLASTNÍKOM BYTOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej na bod tridsaťšesť Návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome 

vlastníkov bytov a lllll.  

To je asi celé. 

Pán Szabo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku sa 

realizuje podľa zákona 182 z roku 93. o vlastníctve bytov a 

nebytových priestorov v znení neš neskorších predpisov a 

vézeten (VZN) hlavného mesta 6/1995 o prevode vlastníctva 

bytov a nebytových priestorov v znení nes zne neskorších 

zmien.  

Podľa dôvodovej správy, to znamená, že jedná sa 

o lokalitu  

Košická 10, 12, 14 bývalý obecný dom,  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 658 

Bebravská 14, 16, 18 bývalý podnikový dom 

Holíčska 9, bývalý podnikový dom 

a Gercenova 6 bé (B), komerčný dom  

vlastníkom bytov v súlade s dôvodovou správou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Ďakujem. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení, v akom 

bolo predložené. 

Čiže, mestské zastupiteľstvo schvaľuje  prevod 

spoluvlastníckych podielov na tých pozemkoch, ktoré sú 

uvedené v tom návrhu uznesenia. 

Môžte dať o tom hlasovať,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 36-Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Košická 10, 12, 14, Bebravská 14, 16, 18, 

Holíčska 9, Gercenova 6B, vlastníkom bytov 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 
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Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO 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  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Košická 10, 12, 14, Bebravská 14, 16, 18, 

Holíčska 9, Gercenova 6B, vlastníkom bytov 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k 

bytom v bytových domoch na ulici Košická 10, 12, 14, 

Bebravská 14, 16, 18, Holíčska 9, Gercenova 6B, do 

vlastníctva vlastníkov bytov uvedených v prílohe k tomuto 

uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho 

práva znášajú nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 

 

BOD 37 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 1066/2018 ZO DŇA 22. 
02. 2018, KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 
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SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA POZEMKU 
POD BYTOVÝM DOMOM PLICKOVA 8 A 
PODZÁHRADNÁ 15 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod tridsaťsedem Návrh na zmenu uznesenia 

mestského zastupiteľstva číslo 1066 z roku2018 zo dňa 22. 

február 2018, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku pod bytovým domom Plickova 8 

a Podzáhradná 15. 

Pán Szabo,  

nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta na svojom 

zasadnutí vo februári 2018 prijalo uznesenie, v ktorom v 

bytovom dome na Plickovej 8 schválilo prevod 

spoluvlastníckych podielov na pozemku z dô, z dôvodu 

prevodu spoluvlastníckeho podielu na byte dohodou 

o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na 

spoluvlastníka inžiniera Miloša Kamenského sa pôvodný 

nadobúdateľ magister Ka Katarína Šenmotlová. 
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Pôvodne schválená cena pozemku sa nemení. Ce cena 

pozemku teda zostáva štyridsaťdeväť eur aj sedemdesiatdeväť 

centov za meter štvorcový. 

Zároveň tým istým uznesením mestské zastupiteľstvo 

prijalo uz, eee, schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu 

eee ako zastavaná plocha do vlastníctva inžiniera Petra 

Fedáka ááá za cenu šestnásť eur, eee, či šestnásť centov za 

meter štvorcový a ostatné plochy za cenu štyridsaťdeväť eur 

aj sedemdesiatdeväť centov za meter štvorcový z dôvodu 

chyby v písaní bol nedopatrením preho prehodený podiel na 

byte pre prvonadobúdateľa, ktorý hol eee 

dvetisícosemstopäťdesiatštyri šestotí šesťstotisícin, 

miesto päťtisícsedemstoosem šesťstotisícin a 

druhonadobúdateľa, ktorý bol päťtisícsedemstoosem 

šesťstotisícin miesto dvetisícosemstopäťdesiatštyri 

šesťstotisícin, čím došlo k chybe pri určení kúpnej ceny.  

Na základe zmeny sa pôvodne schválená kúpna cena 

tristodvadsaťtri celá päťdesiatosem eur mení a nahrádza sa 

novou sumou stošesťdesiatdve eur aj päťdesiatdeväť centov. 

Cena pozemku je pre prno prvonadobúdateľa šestnásť 

centov za meter štvorcový a pre druhonadobúdateľa 

štyridsaťdeväť eur aj sedemdesiat cen deväť centov za meter 

štvorcový. 

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

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

(poznámka: začala hrať hudba) 

Odovzdávam 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. 

Čiže meníme uznesenie číslo 1066/2018 zo dňa 22. 2. 

2018 tým spôsobom, ktorý je uvedený v tom návrhu uznesenia. 

Môžte dať o tom hlasovať, 

pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných tridsať. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 37-Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1066/2018 zo dňa 22. 

02. 2018, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu 
na pozemku pod bytovým domom Plickova 8 a Podzáhradná 15 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 
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J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO 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  

 

koniec poznámky)  

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 1066/2018 zo dňa 22. 02. 2018, 

ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku pod bytovým domom Plickova 8 a Podzáhradná 15 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 1066/2018 zo dňa 22. 02. 2018 
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takto: 

1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 10.3.2, 

1.1.1 pôvodná nadobúdateľka „Mgr. Katarína 

Schönmotlová“ sa vypúšťa, 

2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 1066/2018 zo dňa 22. 02. 2018 

takto: 

2.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 7.1.7, 

2.1.1 pôvodná suma „323,58 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „162,59 Eur“. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 

BOD 37A 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 
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ZNENÍ ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 545/2005 
Z. Z. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo tridsať tým pádom deväť myslím.  

Nie ešte, interpelá 

Predseda návrhovej komisie 

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

Tridsaťsedem A sa dopĺňalo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pardon tridsaťsedem A. 

Teraz, kto si to pamätá?  

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

Tak poviem k tom úvodné slovo teda. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ďakujeme.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 
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Tak ja teda sa budem držať len faktov, potom sa ešte 

krátko prihlásim s nejakým mojim osobným názorom k tomu 

materiálu, ale fakty sú také, že na začiatku volebného 

obdobia každého, najmä tí noví poslanci sú nie celkom dobre 

zorientovaní a potom sa nám stane, že vniknú aj prípady, 

kedy tie majetkové priznania sú podávané oneskorene, 

niekedy až tak extrémne one, tak krátko iba oneskorene, že 

o jeden deň. 

A tu máme takisto prípad jednej pani poslankyne, 

ktorá o jeden deň zmeškala to podanie majetkového 

priznania, ktoré sa dáva do tých tridsiatich dní od odo dňa 

ujatia sa výkonu funkcie verejnej, teda v tomto prípade 

poslankyne mestského zastupiteľstva. 

My sme tie skutočnosti preverili ešte pred tým, než 

sme sem prišli prvýkrát na mestské zastupiteľstvo 

s uznesením o začatí konania. Následne vy mestské 

zastupiteľstvo uznalo tie dôvody, ktoré viedli komisiu, aby 

vám navrhla, že konanie sa má začať. To ste odsúhlasili 7. 

marca tohto roka, že konanie sa má začať a máme dať možnosť 

aj písomne sa vyjadriť dotknutej poslankyne, že ako, ako 

k tej samotnej veci.  

Pani poslankyňa sa vyjadrila písomne listom, ktorý 

máte priložený v tom materiáli. Ja sa ospravedlňujem, 

nemáte to písomne, ale elektronicky to bolo včera nahodené. 

My sme to už teraz písomne nestihli rozdistribuovať, lebo 
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už vlastne tá rozmnožovňa nebola k dispozícii potom, ako sa 

dnes naša komisia stretla k tomuto bodu.  

Ale samozrejme, ak budú otázky, tak viem, rád 

zodpoviem.  

My sme teda preverili tie skutočnosti. Pani 

poslankyňa sa vyjadrila tak, že zmeškala podanie toho 

majetkového priznania o jeden deň nedopatrením. A dnes sa 

aj stretla komisia k tomu, aby sme vám navrhli, či teda 

došlo k porušeniu zákona a či máte udeliť sankciu.  

Komisia väčšinou hlasov sa uzniesla tak, že došlo 

k porušeniu ústavného zákona hoci len o jeden deň tým 

zmeškaním tej lehoty a že by ste mali udeliť sankciu.  

Tá sankcia za normálnych okolností je jeden mesačný 

plat. Len v prípadoch, keď ten jeden mesačný plat toho 

poslanca nedosahuje priemernú nominálnu mesačnú mzdu 

v národnom hospodárstve, tak ústavný zákon hovorí, že tá 

pokuta je vo výške tej priemernej mesačnej mzdy v národnom 

hospodárstve. To je v tomto prípade za minulý rok 

tisíctrinásť eur.  

Čiže, za toto porušenie zákona sa, ak to tak 

odsúhlasíte, tak poslankyňa dostane pokutu vo výške 

tisíctrinásť eur. 

Ešte k procesu samotnému.  
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Ak chcete takéto uznesenie prijať, tak je potrebné, 

aby za neho hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých 

poslancov. Tak je to v ústavnom zákone. 

Čiže, nadpolovičná väčšina všetkých poslancov na to, 

aby pokuta bola udelená. V prípade, že takáto väčšina sa 

nenájde, tak v zmysle ústavného zákona sa konanie 

automaticky zastavuje. To sa nám nakoniec stalo aj, aj 

minule. 

Takže, toľko na úvod. A ja potom ešte nejaký svoj 

osobný postoj poviem v rámci diskusie.  

Ďakujem pekne za s, za úvodné slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Pán Buocik. 

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

Ja myslím, že všetci vedia, čo chcem povedať.  

A teda rovnako ako bolo toto zastupiteľstvo 

zhovievavé ku mne ako k k poslancovi, ktorý tu sedí teraz 
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už druhé funkčné obdobie, tak ja myslím, že to a v mojom 

prípade sa teda jednalo o dlhšie trvajúcu lehotu, teda to 

to omeškanie o o dlhší čas, tak ja v tomto prípade, 

v prípade pani poslankyne sa určite zdržím a nebudem za 

toto hlasovať.  

A aj týmto chcem spätne sa za veľkorysosť poďakovať 

kolegom poslancom za minulé hlasovanie.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Brat. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ja veľmi uznávam to, že zákon je rovnaký pre 

všetkých, ale zároveň ten zákon podľa mňa je veľmi 

nespravodlivý, čo sa týka minimálne výšky tej pokuty, ktorá 

je naozaj drakonická a obzvlášť, keď to dáme aj do kontextu 

tých našich poslaneckých odmien.  

Myslím si, že je to na úrovni vyslovene že chyby, 

lebo nemyslím si, že, že toto bolo vôbec cieľom autorov 

zákona, aby nastala takáto situácia.  
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Takže z môjho pohľadu veľmi treba uvážiť aj, aj tento 

fakt. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Vetrák. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

No, ja si tiež uvedomujem, že ten zákon má ešte stále 

nedokonalosti napriek tomu, že po mnohých rokoch sa ho 

nedávno podarilo novelizovať v parlamente, lebo tam treba 

ústavnú väčšinu a dosť sa sprísnil, ale sa aj zlepšil 

v tom, že sa budú, napríklad, zverejňovať tie majetkové 

priznania od budúceho roka a tak ďalej.  

On má určite nezrovnalosti a je tam istá 

nespravodlivosť, lebo samozrejme, za takéto porušenie sa 

hovorí, že by mala byť mesačná, teda pokuta vo výške 

mesačného platu. Ale v prí, v takých, v prípade komunálnych 

poslancov teraz poslankyňa dostane, ak to tak odsúhlasíme, 

pokutu vo výške kvázi trojmesačného platu, čo, čo je tá 

práve tá nezrovnalosť, ktoro, ktorá vzniká týmto celým.  
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Čiže, to je asi aj tá nespravodlivosť, ktorú ja 

cítim. Ale napriek tomu chcem povedať, že, a teraz ani 

nejde o to, že sa s tým naša komisia nejakým spôsobom 

natrápi a má s tým robotu a podobne, ale skôr mi ide o to, 

že my takýmito hlasovaniami dáme signál verejnosti, ako sa 

staviame k dodržiavaniu zákona. A to je, podľa mňa, veľmi 

vážna vec, pretože potom samozrejme, si mnohí ľudia môžu 

povedať, že, napríklad, prečo mám platiť daň 

z nehnuteľnosti, veď si myslím, že je vysoká, 

nespravodlivá, nedávno ju zvýšili ešte dvakrát, nakoniec je 

tu aj teória, že, že keď som si raz kúpil nehnuteľnosť, tak 

prečo vôbec existuje systém dane z nehnuteľnosti? To je, 

podľa mňa, relevantná teória, len neprevláda táto teória, 

platíme daň z nehnuteľnosti.  

Niekto si nakoniec môže povedať, keď zavedieme 

parkovanie, že prečo platíme parkovné? Však aj jemu sa to 

môže zdať nespravodlivé, napríklad, hodinové parkovanie 

niekde inde, veď čo on má robiť? On tiež nemôže za to, jak 

sa vystavala Bratislava. 

Čiže, takto by sme mohli začať filozofovať nad tým, 

aj nad inými vecami, ale fakt je taký, že porušenie zákona 

to je.  

A je to nejako nastavené a samozrejme, je to na 

každom z vás, ako sa k tomu postaví a bude sa to s tým 

človekom niesť aj ďalej, pretože ak raz tu prijmeme 
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mechanizmus aký sa stal, podľa mňa, nedopatrením u pána 

Buocika, že nedokážeme  potrestať porušenie zákona a ešte 

z toho spravíme tradíciu, tak svojim spôs, svojim spôsobom 

ten zákon v podstate vynulujete a aj tak by som povedal, že 

vynulujete aj úlohu tej našej komisie vôbec, ktorú má. 

Čiže. A to sa potom týka, samozrejme, aj 

rešpektovania tej iných komisií, lebo keď naša komisia vám 

povie, že došlo k porušeniu zákona a máte dať sankciu a vy 

ju nerešpektujete, tak samozrejme, dáva to aj signál 

ostatným poslancom, že keď dopravná komisia bude niečo 

hovoriť k parkovaniu, tak tiež sa na to môžme vykašľať. Keď 

iná komisia bude, sociálne hovoriť k sociálnym veciam, tak 

však na čo, veď ja mám svoj názor.  

Ale to nechám, samozrejme, na vás. Ja budem určite 

hlasovať za. A je mi ľúto, proste, že došlo k tomu 

nedopatreniu a že to bolo o jeden deň. Berme tak, že sa už 

nestane nabudúce, lebo, samozrejme, tie pokuty sú vysoké.  

Ďakujem pekne za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Dámy a páni,  

pán poslanec Vetrák má v podstate úplne že do bodky 

pravdu.  

Ja som považoval za potrebné sa k tomu vyjadriť 

preto, pretože v tom mojom pripade, keby naozaj u mňa, 

u mňa rozprávať o nejakej nováčikovskej chybe naozaj nebolo 

na mieste, napriek tomu, to hlasovanie dopadlo tak, ako 

dopadlo, hoci ja som vyzval kolegov poslancov, že teda  

padni komu padni. A súčasne teda ja sám som hlasoval za 

udelenie tej sankcie.  

Ale považujem naozaj za potrebné, hoci dvakrát 

podčiarkujem to, čo povedal pán poslanec Vetrák, považujem 

za potrebné a práve možnože z mojich úst povedať to, že 

v prípade poslankyne nováčika je, je na mieste istá 

zhovievavosť. Ja sa takto zachovám. A samozrejme, že 

poviem, že do budúcna sa budem plne pridržiavať toho, čo 

povedal Vetrák. (gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďa ďakujem pekne za slovo. 

Je to také zvláštne, že vlastne v tomto volebnom 

období sme začali s nastavovaním pravidiel pri pánovi 

kolegovi Buocikovi.  

Áno, ten zákon je drakonický. Je, je, podľa mňa, 

nezmyselný. Nesleduje nejaký ten cieľ, alebo účel, teda 

nedosahuje ten cieľ, alebo účel, na ktorý bol prijatý. Ale 

je to zákon. Dokonca ústavný zákon. 

Ja akokoľvek mám našu pani predsedníčku rád a ako 

osobu a ako človeka a je to absolútne ospravedlniteľné 

niečo, jednoducho, nemôžem inak, ako keď som hlasoval za 

pri pánovi Buocikovi, tak jednoducho, musím hlasovať za aj 

teraz.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Vetrák. 

Ďakujem. 

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

Ešte krátko zareagujem.  
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Že žiaľ, jedna z vecí, ktoré sa nepodarilo teraz 

v poslednej novele ústavného zákona presadiť bolo, 

napríklad, to, že v prípade ak sa vytvorí, povedzme, 

v orgáne, či je to komis, či je to výbor v národnej rade, 

alebo aj nejaké zastupiteľstvo, proste taká partia, ktorá 

má tendenciu podržať teda toho svojho kolegu, kolegyňu, tak 

by mohla určitá kvalifikovaná väčšina, povedzme, poslancov, 

dať návrh na ústavný súd, aby, aby on doriešil tú vec. To, 

žiaľ, neprešlo. 

Vieme si asi predstaviť prečo v národnej rade také 

niečo neprešlo.  

A ak by také ale niečo prešlo, tak verte, že 

v prípade pána Buocika by som tie podpisy zozberal a dal by 

som to na ústavný súd, lebo to, to bola vážna chyba, si 

myslím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Berka,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja poviem len pár slov, aby nedošlo neskôr 

k dezinterpretácii vlastne toho, čo sa bude diať pri 

hlasovaní. 

Každé dobré pravidlo vedie k dosiahnutiu cieľa. Jedno 

pravidlo vyplývajúce z legislatívy platnej ukladá poslancom 

povinnosť včas podať majetkové priznania a sleduje tak cieľ 

transparentnej samosprávy. Jeho súčasťou je aj postih za 

nedodržanie povinnosti.  

Druhým pravidlom je, že o uložení pokuty v prípade 

pochybenia rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou 

väčšinou, čím ukladá poslancom povinnosť a dáva im aj 

možnosť každé jedno porušenie posúdiť osobitne.  

Kolegyňa, o ktorej je reč, nepodala majetkové 

priznanie včas, čo napravila hneď na druhý deň. Spravila to 

bez toho, aby ju k tomu musel niekto vyzvať. 

Právo pozná princíp proporcionality a pomer 

primeranosti trestu.  

Mestský poslanec dostáva za svoju prácu odmenu dvesto 

eur mesačne. Za neskoré podanie majetkového priznania mu 

hrozí pokuta vo výške päťnásobku jeho mesačnej odmeny. Táto 

disproporcia je až vulgárna.  

Vzhľadom k tomu, že poslankyňa podľa, podla, podala 

majetkové priznanie, teda, priznanie bez vyzvania hneď na 
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druhý deň, nemám najmenšie podozrenie, že by sa chcela 

vyhnúť povinnosti, ktorú jej ukladá zákon.  

Cieľ, ktorý sledujeme bol naplnený s desaťhodinovým 

oneskorením, čo vzhľadom zas k zasadnutiam komisie, ktorá 

má právomoc majetkové priznania poslancov kontrolovať, 

nespôsobilo komplikáciu.  

Na základe vymenovaných dôvodov budem s čistým 

svedomím hlasovať proti vyrúbeniu pokuty pre kolegyňu. 

A rovnako osobitne prihliadajúc na všetky známe okolnosti 

budem postupovať aj v iných prípadoch.  

To, len to som chcel povedať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vetrák,  

chcete reagovať? Ste tam prihlásený.  

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

Ja chcem zareagovať, že áno, dokonca ja, aby som bol 

spravodlivý, lebo však môj názor je naozaj taký striktný 

v týchto veciach, ale som spravodlivý. Dokonca pani 
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poslankyňa mi volala už po uzatvorení podateľne, ešte v ten 

deň.  

Čiže, chcela to riešiť dokonca ešte v ten posledný 

deň lehoty, len žiaľ, nie, nemáme momentálne nástroje na 

to, aby sme to vyriešili. Ale práve tento rok sme sa aj 

s pánom riaditeľom kancelárie pána primátora rozprávali, že 

kvôli novele ústavného zákona budeme musieť modernizovať aj 

prerobiť ten systém. A modernizovaný by mal byť tak, že 

bude možné aj elektronickými prostriedkami podávať tie 

majetkové priznania.  

Ak toto keby bolo už tento rok, tak by tú lehotu 

stihla.  

Čiže áno. Dalo by sa ju ospravedlniť všelijako, ale 

fakt je taký, že aj ústavný súd povedal viackrát, že tak, 

ako je ten ústavný zákon nastavený, tak nepozná mierne 

menšie porušenie, väčšie porušenie. Jednoducho, každé 

porušenie trestá rovnako. A aj tí sudcovia sa s tým takto 

vysporiadali, lebo mali také prípady.  

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Á, áno. Už to tu odznelo. Zákon je tvrdý, drakonický, 

nespravodlivý a podobne.  

Áno, bolo to desať hodín a na rozdiel od pána Buocika 

to bola naozaj že neporovnateľná vec. Na druhej strane, 

viete, treba nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov. A mňa 

teda len tak z blbosti zaujíma, že prečo o tom rokujeme 

v čase, keď je nás tu dvadsaťšesť, alebo dvadsaťsedem? To 

znamená, že tri hlasy stačia, aby to, alebo štyri, aby to 

neprešlo.  

To akože nič v zlom, ale to by si tiež niekto mohol 

spytovať svedomie, že prečo sa to už druhýkrát deje? Lebo 

pánovi Buocikovi by to bolo prešlo pri plnom zastupiteľstve 

a nebol by sa stal ten precedens, pretože potom sa naozaj 

dostávame do situácie, že ako trestať niekoho, kto je teda, 

neni, nemá právne vedomie, nerobí to- 

Teda právne vzdelanie. Vedomie, to som nechcel 

povedať.  
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Nerobil. Teda mal to podávať prvýkrát a tak ďalej. 

Bolo to jeden deň na rozdiel od pána Buocika, ktorému to 

ušlo rádovo o tridsať, či štyridsať dní a tak ďalej.  

Na druhej strane, tu sme sa balili o tom, že 

a povedal, povedal to pán Vagač, že to je všeobecne záväzné 

nariadenie, ktoré sme povinní dodržiavať. 

Vážení,  

toto je že ústavný zákon, ktorý vám hovorí, že pokuta 

sa ukladá. Nie, že môžte, chcete, rozhodnete. Tam, 

bohužiaľ, ten zákon je, naozaj že porušíš toto, dostaneš 

takúto pokutu. Porušíš toto, dostaneš takúto pokutu.  

Áno, riešenie by bolo, pán Buocik, ktorý sa z tej 

pokuty vybrú, vykrútil, keby bol k čomu, tak chytí a tú 

pokutu za kolegyňu zaplatí a tým pádom sme v tom 

spravodlivejšom systéme. To znamená, že ten, ktorý mal byť 

potrestaný a ten, ktorý bol ten nováčik, tak sa mu to, 

proste, aspi, asi s nejakým spôsobom čiastočne prepečie.  

A na druhej strane, ja naozaj sa tiež udivujem, že sa 

proste dostávame do situácie, keby, a jak to tu bolo 

povedané, hej? však ako, veď my sme tu o tom, aby sme 

nejakým spôsobom povedali, že či sa má, alebo nie nemá 

niečo dodržiavať a paradoxne ešte tak, my rozhodujeme sami 

o sebe.  
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To je, naozaj že pokrytectvo a taká tá falošná, podľa 

mňa, kolegialita.  

A ešte raz.  

Úplne súhlasím to, čo povedal Rasťo Tešovič. Je to 

nespravodlivé, je to  nesprávne, je to blbosť, lebo to bolo 

pár hodín, ale proste, ten zákon neumožňuje, podľa mňa, ten 

výklad, ktorý tu povedal pán Berka, že jednoducho, my sa 

môžme rozhodnúť a osobitne posúdiť. 

Teda ja som ten zákon niekoľkokrát čítal, nevidel som 

ho. Pre vašu informáciu, taký pán Ftáčnik dostal šesť 

primátorských platov pokutu, to bolo vtedy zhruba 

dvadsaťtisíc eur a zastupiteľstvo o tom jednohlasne 

zahlasovalo, a teda, nikomu Ftáčnika nebolo ľúto, že dal 

dvadsaťtisíc eur za to, že sedel v dozornej rade, z ktorej 

mal nejaký smiešny príjem. A bola to tiež potenciálny 

konflikt záujmov a neviem čo. 

Neviem, naozaj si treba nastaviť nejaké pravidlá 

a hranice. Ja naozaj by som videl to riešenie, že by sa 

tuto pán Buocik teda prihlásil do do diskusie a povedal by, 

že keďže mu bolo odpustené, tak to teda zaplatí a môžme 

všetci s kľudným svedomím zahlasovať a nastaviť 

spravodlivosť. Ale teda, je to asi na každom a ja či chcem, 

nechcem a ja som ten, ktorý keď takúto vec nesplní, tak sa 

ma to týka teda v násobkoch tých súm, hej?  
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Čiže, nikto nebude tu takisto keď primátor si nesplní 

túto povinnosť, tak to nebude že tisíc eur, ale to bude že 

štyritisíc eur pokuta za jeden mesiac. Keď urobí nejaký 

iný, inú nezrovnalosť, tak to bude trikrát štyritisíc 

a budeme si rozprávať. A je to kruté. Je to neuveriteľne 

kruté a je to neuveriteľne nespravodlivé. Ale keď chceme od 

druhých, aby rešpektovali zákon a pravidlá, tak asi by sme 

mali ísť príkladom.  

A hlavne, nehlasovať, alebo nerozhodovať o svojich 

kolegoch. Lebo keby sme rozhodovali o niekom úplne cudziom, 

ešte si, by som tú kolegialitu alebo teda nejakú 

zhovievavosť proste pochopil. Ale sami o sebe, to naozaj 

nepôsobí veľmi dobre a je to cesta do pekla.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Tešovič. 

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

Ďakujem. 
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Ja si teraz môžem dovoliť reagovať na pána kolegu 

Hrčku, pretože, pretože môj, môj názor dôverne pozná na 

túto vec. 

A chcem reagovať teda na na na to, že o ktorej hodine 

sa to prerokováva.  

Ja si myslím, že opozícia je na to a z tvojich 

vyjadrení ťa považujem za takú veľmi slušnú opozíciu, a že, 

že si, nič ti nebránilo, aby si, aby si na začiatku sa 

postavil a dal ten bod predradiť. To je, naozaj, to mohol 

urobiť každý jeden z nás.  

Ako, či tu teraz sedí štyridsaťpäť poslancov 

a nesedí, za to nemôže nikto z nás. 

Ďakujem. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Antalová Plavúchová.  

P pardon. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja teda sľubujem, že ak sa nebodaj stane, že ešte 

bude nejaké porušenie, tak už to budem zaraďovať doobeda.  

Bol, poviem tak. Že bolo tu doteraz zvykom, že tieto 

materiály sa skôr dávali po obede, až tak ku koncu. Ja som 

sa toho držal.  

Ale hlavný dôvod dneska bol ten, že my sme sa aj 

kvôli Veľkej noci, kvôli sviatkom Veľkej noci nedokázali 

ako komisia stretnúť skôr. A dali sme si to zasadnutie až 

na dnes na obed. Takže, nemohol som to dávať do obeda, lebo 

ešte by som nemal stanovisko našej komisie.  

To stanovisko komisie teda máme. Väčšinou hlasou 

navrhuje, aby pokuta bola uložená. A to bol dôvod, prečo sa 

to takto stalo.  

Ale, je to teda aj poučenie pre mňa. Ja nabudúce 

budem trvať aj u ostatných členov komisie, aby sme sa 

stretli skôr a potom to budem zaraďovať doobeda do 

programu. 

Dúfam, že teda to nájde pochopenie aj u ostatných 

poslancov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Antalová Plavúchová,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som sa chcela veľmi pekne ospravedlniť všetkým 

kolegom poslancom, ktorí, že vôbec túto tému tu musíme 

riešiť, ale zároveň si tak trochu sypem popol na hlavu 

a hovorím si, že každá chyba je tu na to, aby sme sa do 

budúcnosti zlepšili a aby sme tieto chyby nerobili. 

Takže, nech je ten môj príklad takým poučením pre 

všetkých, aby si dávali pozor na termíny a aby naozaj 

dodržiavali zákony, obzvlášť ústavné zákony. 

Preto ja vyhlasujem tu a teraz, že budem hlasovať za 

to, aby mi bola udelená tá pokuta.  

A dúfam, že ostatní kolegovia a kolegyne do 

budúcnosti budú lepšie plniť termíny a podávať majetkové 

priznania včas.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Jakub Mrva,  

nech sa páči. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Dobrý deň. 

Ja by som reagoval na pána Hrčku.  

Ja celý deň tu sledujem rôzne fejsbukové statusy 

a rôzne konšpirácie kto s kým  a ako sa tu dohodol už pri 

voľbe kontrolóra a tak ďalej.  A za konšpiráciu naozaj 

považujem aj to, o koľkej je tento bod zaradený do 

rokovania.  

Nehnevajte sa, pán Hrčka, kritiku koľko je tu 

poslancov by som adresoval práve do tých poslaneckých 

klubov, ktorí tu nemajú ani dvoch alebo troch členov. Tím 

Vallo (Team Vallo) tu sedí naozaj veľmi poctivo od začiatku 

tohto volebného obdobia a držíme kvórum počas celého 

dnešného dňa, aby bolo zastupiteľstvo vôbec 

uznášaniaschopné. 

Čiže, naozaj, tú kritiku by som adresoval tým klubom, 

ktoré tu nie sú. My si svoju prácu robíme poctivo, aj 

napriek tomu, že tiež máme svoje povinnosti, svoje rodiny, 

malé deti a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 690 

Ďakujem pekne. 

Pán Polakovič. 

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

Ďakujem veľ, ďakujem veľmi pekne. 

Tí, tí, ktorí ma poznajú vedia, že sa môžem neskromne 

hlásiť k zaklada, k zak, k založeniu Slovenského 

krátfaningu (crowdfunding) a nejakého onlajn (online) 

darcovstva. Čiže, eee, len chcem povedať, že ak to teda 

dopadne, tak ako to ústavnosť zákone dopadnúť má, tak ja 

osobne vy vyhlásim neverejnú zbierku, kde každý môže 

vyriešiť svoju morálnu dilemu dvadsiatimidvoma eurami krát 

štyridsaťpäť je zhruba tá pokuta.  

A môžte kľudne hlasovať tak, ako hlasovať chcete. 

A to už potom bude ďalej na vás. 

Čiže.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďa 

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

Asi podľa. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Dámy a páni, ja zareagujem na tú obsesiu pána 

poslanca Hrčku mojou osobou.  

Pán poslanec,  

ja tých deväťstopäťdesiat alebo koľko to je euro 

v spolupráci s vami venujem na dobročinné účely. Mám len 

jednu podmienku, aby tie peniaze boli minuté v mestskej 

časti Ružinov.  

Týmto vám dávam teda ponuku a konštatujem, že tých, 

celú tú sumu tej pokuty, ktorú presne nepoznám, je to 

nejakých deväťstopäťdesiat euro, ak si správne pamätám, 

v spolupráci s vami nájdeme dobrý projekt v Ružinove, alebo 

konkrétneho človeka, komu tie peniaze dáme, komu naozaj 

pomôžu. A len vás poprosím, aby ste mi v tom čo najskôr 

pomohli a si na to našli čas. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 692 

Ďakujem pekne. 

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. 

Mám obsesiu pána Buocika, Tímom Vallo (Team Vallo) 

a ešte neviem čím všetkým. 

Ale nie. Teraz vážne.  

Ja som ináč čakal, keď tá pokuta neprešla, že takéto 

gesto sa urobí automaticky, lebo to naozaj nebola, podľa 

mňa, korektná solidarita.  

Čo sa týka, čo sa týka toho, čo povedal Igor 

Polakovič, 

milerád prispejem dvadsaťdva eur a kľudne aj viac na 

to, aby naozaj nemusela toto znášať kolegyňa. Na druhej 

strane, tá pokuta tam má byť vyrubená. A to, čo mi vadí, je 

vyjadrenia niektorých kolegov pri takomto nízkom počte, že 

nebudú hlasovať za. Keby to tu normálne prešlo, korektne, 

tak ako má, tak sa nevyjadrujem spôsobom, prečo o tom 

hlasujeme, keď nás je tu dvadsaťsedem.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 693 

Keby si tu každý do bodky splnil svoju, podľa mňa, 

psiu povinnosť a zahlasoval za, presne by sme sa na to, 

napríklad, zložili, kde v tom nevidím absolútne žiadny 

problém, som ticho jak voš pod chrastou. Ale to je, podľa 

mňa, ten správny systém, ktorým to má ísť.  

Udeliť pokutu tak, ako to má byť a nájsť spôsob ako 

to vykompenzovať. Pretože keď sa to rozdelí medzi 

štyridsiatich piatich, alebo ktorí sa na to proste dajú, 

tak to je ten systém.  

Pána Buocika oceňujem, kľudne nech vyberie do čoho to 

investuje, aj to je pre mňa spôsob (gong) nejakej 

korektnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Páni,  

môžem do tejto diskusie?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžem do tejto diskusie vstúpiť na sekundu aj ja, 

lebo sa to tu tak mierne začína zvrhávať.  

Pozrite sa. Pani Lenka Antalová Plavúchová povedala, 

že sama za to bude hlasovať, lebo sa cíti vinná. Ja 

súhlasím, napriek tomu, že ma to mrzí.  
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Súhlasím s tým, čo povedal poslane, alebo starosta 

Hrčka. Proste, je to zákon a my nemôžeme robiť to, že medzi 

sebou si tie veci odpúšťame, keď my sme tí, ktorí chceme od 

ľudí pri tom, či podpisujem nejaký rodinný dom, alebo sa 

s niekým hádam o nejaký, o nejaké akékoľvek dane, alebo 

parkovaciu politiku, aby, aby, aby. Chceme od nich, aby 

dodržiavali zákon.  

To znamená, že vznikol tu jeden, podľa mňa, veľmi 

kolegiálny pekný návrh. Ja navrhujem a chcem vás poprosiť, 

aby ste zahlasovali za udelenie tejto pokuty s tým, že 

budem veľmi rád a veľmi rád prispejem Lenke na, na, aby, 

aby sme, aby sme to vyvážili.  

Myslím si, že má pán poslanec v tomto, v tomto, 

v tejto s, v tomto bode pros, jednoducho, pravdu.  

(poznámka:  potlesk jednotlivca) 

Takže. 

Ešte teraz pán kontrolór nám to celé vysvetlí, jak to 

je vlastne. 

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

SR Bratislavy: 

Ja (poznámka: prednášajúci sa zasmial) 
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Ja vám to nechcem vysvetliť, ja si veľmi vážim slová 

pána primátora a vzhľadom na absolútnu nespravodlivosť 

pomeru peňazí, ktoré dostáva poslanec a akú pokutu má 

zaplatiť, tak som pripravený výraznú časť Lenkynej pokuty 

zaplatiť.  

A som rád, že sa zahlasuje aj ona za a že prijmeme 

taký precede, príjmete taký precedens, že do budúcnosti 

budeme ctiť zákon tak, ako bol napísaný. 

Čiže, te, ten môj prísľub je naozaj taký, že keď iní 

ju nepodporia, tak ja ju podporím maximálne. 

Ďakujem. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja už iba pos poslednú vec. Čo k príspevku poslanca 

Adama Berku. 

Adam,  

povedal si to, že úplne perfektne, úplne presne. 

A myslím, že všetci to tak cítime. Ale keď je to zákon 

a v tomto verím a aj aj Milanovi Vetrákovi, aj, aj Rasťovi 
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Tešovičovi, aj starostovi Hrčkovi, tak ja, si myslím, že si 

to musíme uctiť ten zákon.  

Teda vás prosím, aby ste si ho uctili s tým, že Lenka 

sama povedala, že, že, že to nejakým spôsobom zvládne.  

Ďakujem pekne. 

Asi odovzdám slovo návrhovej komisii. Nech sa tu 

netočíme.  

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Čo povedal?  

Keďže nebol daný žiadny pozmeňujúci návrh k návrhu 

uznesenia, ktorý vám bol zaslaný elektronicky, ale nemáte 

ho predložený písomne, tak budeme hlasovať o tom návrhu, 

ktorý bol zaslaný elektronicky vám všetkým. 
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Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať s tým, že potrebujeme na 

prijatie uznesenia nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov 

tohto zastupiteľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hurá! 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Príjem rozpočtu. 

Však nie sme ani uznášania. 

(poznámka: zasmiatie) 

Sme. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťšesť. 

Za dvadsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo si tri. 

Ja chcem veľmi oceniť postoj pani poslankyne, ktorá 

v podstate vyzvala na to, aby sa to riešilo a a všetky naše 

dilemy tým pádom vyriešila.  

Ďakujem pekne. 

 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 37A-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: 26 Áno 23 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

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

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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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. 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. konštatuje 

1. že v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a 

zamedzenia rozporu záujmov začatom z vlastnej 

iniciatívy na základe uznesenia č. 62/2019 zo dňa 7. 2. 

2019 podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) 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. (ďalej len „ústavný zákon“) z dôvodu, 

že zistenia komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a následne 

aj jeho vlastné zistenia nasvedčujú tomu, že bola 

porušená povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 

ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného 

zákona, 

2. že Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, porušila svoju povinnosť ustanovenú v čl. 7 

ústavného zákona tým, že nepodala oznámenie podľa čl. 7 
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ods. 1 v spojení s čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného 

zákona v lehote stanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného 

zákona, t. j. do 30 dní odo dňa ujatia sa verejnej 

funkcie. 

 
B. berie na vedomie 

že Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, podľa zistení komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy podala tejto komisii ako orgánu podľa čl. 7 ods. 

5 písm. b) ústavného zákona oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 

ústavného zákona dňa 8. 1. 2019, t.j. len s jednodňovým 

oneskorením po dni, kedy uplynula lehota stanovená v čl. 7 

ods. 1 ústavného zákona, čo bolo z jej strany potvrdené aj 

na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy dňa 7. 3. 2019 a následne v 

jej písomnom vyjadrení v zmysle čl. 9 ods. 4 ústavného 

zákona zo dňa 20. 3. 2019 adresovanom predsedovi komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, čo bolo dôvodom, prečo sa 

ďalšie dokazovanie v tejto veci nevykonávalo. 

 
C. schvaľuje 
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rozhodnutie podľa čl. 9 ústavného zákona, ktoré je uvedené 

v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu. 

 
D. oznamuje 

že proti rozhodnutiu Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa časti C tohto 

uznesenia môže Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, podať návrh na jeho preskúmanie na 

Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia a že podanie takéhoto návrhu má 

odkladný účinok podľa čl. 10 ods. 3 ústavného zákona. 

 

E. poveruje 

Milana Vetráka, predsedu komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, podpísaním 

písomného rozhodnutia podľa časti C tohto uznesenia a jeho 

doručením v súčinnosti s Magistrátom hlavného mesta SR 

Bratislavy Mgr. Lenke Antalovej Plavuchovej, poslankyni 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a primátorovi hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

 
F. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby poskytol súčinnosť predsedovi komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy pri plnení úloh uvedených v časti E 

tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

Príloha k uzneseniu: 

Príloha k uzneseniu 

a Príloha č. 5 k rozhodnutiu 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

Bratislava 25. 4. 2019 

ROZHODNUTIE 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 
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podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v konaní vo veci ochrany verejného 

záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom z vlastnej 

iniciatívy podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov voči Mgr. Lenke Antalovej 

Plavuchovej, trvale bytom Černockého 7, 831 53 Bratislava, 

poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na základe uznesenia č. 

105/2019 zo dňa 7. 3. 2019 na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 

2019 

rozhodlo takto: 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, trvale bytom 

Černockého 7, 831 53 Bratislava, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy tým, že podala Komisii na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy ako orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov oznámenie podľa čl. 7 

ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 705 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

dňa 8. 1. 2019, t.j. 1 deň po dni, kedy uplynula lehota 

stanovená v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov (t. j. 7. 1. 2019), porušila povinnosť 

ustanovenú v čl. 7 ods. 1 v spojení s čl. 7 ods. 5 písm. b) 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Podľa čl. 

9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. 

Podľa čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov sa Mgr. Lenke Antalovej 

Plavuchovej, trvale bytom Černockého 7, 831 53 Bratislava, 

poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ukladá pokuta vo výške 

1 013 eur (slovom: tisíctrinásť eur), ktorá zodpovedá 

priemernej nominálnej mesačnej mzde v hospodárstve 

Slovenskej republiky za rok 2018, t. j. za kalendárny rok 

predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom došlo k 

porušeniu ústavného zákona, keďže podľa čl. 9 ods. 16 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov sa v prípade, ak mesačný plat 

verejného funkcionára, voči ktorému sa vedie konanie podľa 
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tohto ústavného zákona, je nižší ako priemerná mesačná 

nominálna mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok, pri výpočte sumy pokuty 

podľa čl. 9 ods. 10 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov sa za mesačný 

plat považuje priemerná nominálna mesačná mzda v 

hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny 

rok. Podľa údajov z Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy totiž mesačný plat Mgr. Lenky 

Antalovej Plavuchovej za rok 2018, t. j. jedna dvanástina z 

jej ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za 

výkon verejnej funkcie poslankyne Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, dosiahol 

sumu 305,19 eur (brutto). Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, 

poslankyňa  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy je povinná pokutu uhradiť 

do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia na účet hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy číslo 25827813/7500 vedený v Československej 

obchodnej banke, a.s., variabilný symbol 2151359004, 

konštantný symbol 0558 a v poznámke číslo uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým bolo toto rozhodnutie prijaté. 

 
Odôvodnenie: 
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Verejný funkcionár, ktorým je v zmysle čl. 2 ods. 1 

písm. p) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

(ďalej len „ústavný zákon“) aj poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, je podľa čl. 7 

ods. 1 tohto ústavného zákona povinný podať do 30 dní odo 

dňa, keď sa ujme výkonu verejnej funkcie, písomné oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (ďalej 

len „oznámenie“) za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom 

uvedie skutočnosti podľa čl. 7 ods. 1 písm. a) až e) 

uvedeného ústavného zákona. 

Oznámenie sa podáva orgánu, ktorý je na to podľa čl. 

7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona príslušný a ktorým je v 

prípade Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej Komisia na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

(ďalej len „komisia na ochranu verejného záujmu“). 

Lehota na podanie oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 

ústavného zákona pri oznámeniach podávaných do 30 dní odo 

dňa, keď sa verejný funkcionár ujme výkonu verejnej funkcie 

za kalendárny rok 2018 uplynula aj s prihliadnutím na 

uznesenie Ústavného súdu SR (sp. zn.) dňa 7. januára 2019, 

keďže táto lehota je v zmysle uvedenej judikatúry Ústavného 

súdu SR lehotou procesnoprávnou. 
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Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy podala svoje oznámenie komisii na ochranu 

verejného záujmu oneskorene, a to dňa 8. januára 2019, 

t. j. s oneskorením o 1 deň. Stalo sa tak síce 

nedopatrením, ako to dotknutá poslankyňa uviedla na 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy dňa 7. 3. 2019 a následne 

aj v písomnom vyjadrení v zmysle čl. 9 ods. 4 ústavného 

zákona zo dňa 20. 3. 2019 adresovanom predsedovi komisie na 

ochranu verejného záujmu, ústavný zákon však nerozlišuje 

medzi úmyselným a neúmyselným porušením povinnosti ani 

neumožňuje pri udelení sankcie zohľadniť dĺžku oneskorenia 

sa verejného funkcionára pri podaní oznámenia. Uvedené 

písomné vyjadrenie bolo dôvodom, prečo sa ďalšie 

dokazovanie v tejto veci už nevykonávalo. 

Komisia na ochranu verejného záujmu na svojom 

zasadnutí dňa 18. 2. 2019 konštatovala oneskorené podanie 

oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona zo strany 

Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej, poslankyne Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ako to vyplýva z jej uznesenia č. 5/2019 

(príloha č. 1 k tomuto rozhodnutiu). V nadväznosti na to 

odporučila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy, aby v tejto veci začalo konanie z vlastnej 

iniciatívy podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona.  
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy svojím uznesením č. 105/2019 zo dňa 7. 

3. 2019 začalo konanie z vlastnej iniciatívy podľa čl. 9 

ods. 2 písm. a) ústavného zákona (príloha č. 2 k tomuto 

rozhodnutiu), pretože jeho zistenia vychádzajúce zo zistení 

komisie na ochranu verejného záujmu nasvedčovali tomu, že 

Mgr. Lenka Antalová-Plavuchová, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, porušila svoju povinnosť podať oznámenie podľa 

čl. 7 ods. 1 ústavného zákona orgánu na to príslušnému 

podľa čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona v lehote 

uvedenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona.  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v tomto uznesení zároveň vyzvalo 

dotknutú poslankyňu, aby sa do 15 dní odo dňa schválenia 

uznesenia č. 105/2019 vyjadrila, prečo podala oznámenie 

podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona oneskorene, poverilo 

komisiu na ochranu verejného záujmu, aby v tejto veci 

vykonala ďalšie dokazovanie, ak je to potrebné, a uložilo 

komisii na ochranu verejného záujmu, aby do 60 dní odo dňa 

schválenia uznesenia č. 105/2019 predložila na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy návrh rozhodnutia v tejto veci. 

Komisia na ochranu verejného záujmu na svojom zasadnutí dňa 

25. 4. 2019 konštatovala, že vzhľadom na písomné vyjadrenie 

Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej zo dňa 20. 3. 2019 
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(príloha č. 3 k tomuto rozhodnutiu), ktorým potvrdila 

oneskorené podanie oznámenia, nie je potrebné ďalšie 

dokazovanie vo veci v zmysle čl. 9 ods. 4 ústavného zákona 

a svojím uznesením č. 12/2019 zo dňa 25. 4. 2019 (príloha 

č. 4 k tomuto rozhodnutiu) odporučila Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy prijať rozhodnutie vo veci o porušení čl. 7 ods. 

1 v spojení s čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona zo 

strany Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej, poslankyne 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a o udelení pokuty podľa čl. 9 ods. 10 

písm. a) v spojení s čl. 9 ods. 15 a 16 ústavného zákona 

dotknutej poslankyni. 

Na základe vyššie uvedených a zistených skutočností, 

predložených listinných dôkazov a vyjadrenia dotknutej 

poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy považuje Mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za preukázané, že Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, porušila čl. 7 ods. 

1 v spojení s čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona. 

V súvislosti s tým uložilo Mestské zastupiteľstvo 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dotknutej 

poslankyni povinnosť zaplatiť pokutu podľa čl. 9 ods. 10 
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písm. a) ústavného zákona vo výške jej mesačného platu, 

ktorým sa podľa čl. 9 ods. 15 a 16 ústavného zákona rozumie 

priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej 

republiky za uplynulý kalendárny rok, t. j. 1 013 eur 

(slovom: tisíctrinásť eur), keďže mesačný plat dotknutého 

verejného funkcionára, t. j. jedna dvanástina z jej ročného 

príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej 

funkcie poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, nedosahuje túto sumu 

(dosahuje sumu 305,19 eur v hrubom). 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu môže Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podať návrh na jeho 

preskúmanie na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 

dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa čl. 10 ods. 3 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Podanie 

takéhoto návrhu má odkladný účinok. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

predseda 

Komisia na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 712 

 

Prílohy: 

1. uznesenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 5/2019 zo dňa 18. 2. 2019 

2. uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 105/2019 zo dňa 7. 

3. 2019 

3. písomné vyjadrenie Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej, 

poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 20. 3. 2019 

4. uznesenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 12/2019 zo dňa 25. 4. 2019 

5. uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2019 zo dňa 

25. 4. 2019 

Rozhodnutie sa doručuje: 

1. Mgr. Lenke Antalovej Plavuchovej, poslankyni Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na adresu jej trvalého pobytu 

2. Ing. arch. Matúšovi Vallovi, primátorovi hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 
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Príloha č. 1 

Rozhodnutiu 

 

Uznesenie č. 5/2019 

zo dňa 18. 2. 2019 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „komisia“) 

po prerokovaní materiálu s názvom „Návrh na začatie konania 

vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 

záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
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funkcií verejných funkcionárov“ predloženého predsedom 

komisie v rámci bodu č. 3 programu: 

A. odporúča 

predloženie návrhu mestskému zastupiteľstvu na začatie 

konania mestského zastupiteľstva z vlastnej iniciatívy 

podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. 

z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov (ďalej len „ústavný zákon“) voči Mgr. Lenke 

Antalovej Plavuchovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pretože 

zistenia nasvedčujú tomu, že porušila svoju povinnosť podať 

oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote ustanovenej 

v čl. 7 ústavného zákona 

B. ukladá 

predsedovi komisie 

predložiť návrh na začatie konania uvedený v bode A. tohto 

uznesenia spolu s návrhmi ďalších súvisiacich opatrení na 

riadne vedenie tohto konania mestskému zastupiteľstvu v 

podobe samostatného materiálu na schválenie 

T: na zasadnutie mestského zastupiteľstva  

dňa 7. 3. 2019 
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Hlasovanie: prítomný: 5, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, 

nehlasoval: 0. 

V Bratislave, 18. 2. 2019 

Zapísala: JUDr. Ivana Ozábalová,  

v. r. tajomníčka komisie 

 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., v. r.  

predseda komisie 

 

 

 

 

Príloha č. 2 

k rozhodnutiu 

Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a 

zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Kód uzn.: 1.6 

3.3 

Uznesenie 105/2019 

zo dňa 07.03.2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. začína 

z vlastnej iniciatívy konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) voči Mgr. 

Lenke Antalovej Plavuchovej, poslankyni Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len 

„mestské zastupiteľstvo“), pretože zistenia nasvedčujú 

tomu, že porušila svoju povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 

ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného 

zákona. 

 

B. vyzýva 

podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona poslankyňu 

mestského zastupiteľstva uvedenú v časti A tohto uznesenia, 

aby sa vyjadrila, prečo podala oznámenie podľa čl. 7 

ústavného zákona oneskorene, a nie v lehote do 30 dní odo 

dňa ujatia sa verejnej funkcie, a aby toto vyjadrenie 

zaslala komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva. 

T: do 15 dní odo dňa schválenia 

uznesenia mestského zastupiteľstva 
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C. poveruje 

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva, aby v 

prípade, ak je to potrebné, v mene mestského zastupiteľstva 

vykonala ďalšie dokazovanie v súlade s čl. 9 ods. 4 

ústavného zákona v konaní, ktoré sa začína podľa časti A 

tohto uznesenia. 

D. ukladá 

komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva, 

aby predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh 

rozhodnutia vo veci, v ktorej sa začína konanie podľa časti 

A tohto uznesenia. 

T: do 60 dní odo dňa schválenia 

uznesenia mestského zastupiteľstva 
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Príloha č. 3 

k rozhodnutiu 

JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

predseda KOVZ 

Bratislava, 20. marec 2019 

vyjadrenie k oneskorenému podaniu Oznámenia funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov 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. 
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Vážení členovia komisie na ochranu verejného záujmu, 

prijmite moje ospravedlnenie za oneskorené podanie 

Oznámenia, Priznanie som podala deň po zákonom stanovenom 

termíne, čiže 8. januára 2019 a som si vedomá, že som 

nesplnila zákonnú povinnosť načas. 

Odovzdanie som nechala na posledný možný termín vzhľadom na 

vianočné prázdniny, počas ktorých som bola mimo Bratislavy. 

Podanie som podala ihneď nasledujúci deň ráno v deň. 

Mrzí ma, že som zmeškala termín a zároveň ďakujem členom 

komisie za zohľadnenie môjho ospravedlnenia. 

S úctou. 

Lenka Antalová 

poslankyňa MZ Bratislava 

Príloha č. 4 

k rozhodnutiu 

 

Uznesenie č. 12/2019 

zo dňa 25. 4. 2019 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „komisia“) 

po prerokovaní bodu programu č. 2 s názvom „Návrh na 

prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a 
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zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

(mestská poslankyňa Lenka Antalová-Plavuchová)“: 

A. schvaľuje 

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 neskorších predpisov 

vo veci oneskoreného podania oznámenia podľa čl. 7 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov do 30 dní 

odo dňa ujatia sa verejnej funkcie poslankyňou Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy Mgr. Lenkou Antalovou-Plavuchovou 

B. ukladá 

predsedovi komisie 

predložiť návrh na prijatie rozhodnutia uvedený v bode A. 

tohto uznesenia spolu s príslušnými prílohami mestskému 

zastupiteľstvu v podobe samostatného materiálu na 

schválenie 

T: na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa  

25. 4. 2019 
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Hlasovanie: prítomný: 6, za:: 4, proti: 1, zdržal sa: 1, 

nehlasoval: 0. 

V Bratislave, 25. 4. 2019 

Zapísala: JUDr. Ivana Ozábalová, v. r.  

tajomníčka komisie 

 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., v. r.  

predseda komisie 

 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 39 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:. 

Poďme k bodu tridsaťdeväť Inform. 

Dobre hovorím? Tridsaťosem už bolo. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Áno, petícia bola, už bola.  

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

Nech sa páči, a myslím, že organizačné, máte slovo. 

Pani Kiczegová. 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Dobrý den, 

akže, predkladáme vám me materiál o vybavených 

interpeláciách.  

Ide o interplác, o sedem interpelácií, ktoré boli 

predložené na zastupiteľstve 7. 3. ter s termínom vybavenia 

do 6. 4.  

Na všetky bolo odpovedané, tak ako je v prílohách 

tohto materiálu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Pán Buocik,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja som, a ak sa nemýlim, možno sú to už aj dve 

zastupiteľstvá dozadu, žiadal o zoznam tých nájomných 

vzťahov, ktoré sa týkajú reklamných zariadení v meste. 

Túto časť, časť odpovede, ktorá sa týkala zmluvných 

vzťahov hlavného mesta som už dostal. Ale ešte stále som 

nedostal tú časť, ktorá sa týkala rozpočtových 

a príspevkových organizácií mesta a obchodných spoločností. 

To len na dovysvetlenie. Stále veľa pozemkov proste 

má takto v správe, alebo vo vlastníctve majú aj rozpočtové 

a príspevkové organizácie mesta, respektíve spoločnosti, 

kt, kde má mesto majetkovú účasť.  

Tak chcem v tomto poprosiť, ak sa to dá urobiť aj 

nejako urýchliť, aby som túto informáciu dostal. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dám vám k tomu ja informáciu. 
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My spracúvame materiál na to, aby sme sa vyzbrojili 

dobre do súboja, ktorý sa volá vojna s vizuálnym smogom, 

ktorý poctivo chystáme. 

Takže, súčasne pracujeme aj, naše oddelenie na tom, 

čo ste chceli. 

Sami ste mi, sám ste mi povedali potom, jak ste nás 

zaúkolovali, že to je teda veľká úloha je, ktorá trvá. 

Takže, robí sa na tom a dostanete tie informácie.  

Vypýtali ste si akože obrovský komplexnú vec. To asi 

chápete aj vy. 

Pán Grendel,  

nech sa páči. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán primátor,  

ja som vás interpeloval ohľadne pozemku na Žižkovej 

ulici pod nikdy neotvoreným kúpaliskom, kde je bazén a taká 

proste budova k tomu. 

Nesprávne som vás in interpeloval v tom zmysle, že sa  

zástupca hlavného mesta nezúčastnil na hlavnom pojednávaní 

a tým pádom mesto nebolo informované a tak ďalej.  
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Prišla mi teda odpoveď v zmysle, že mylne som uvádzal 

túto skutočnosť, a teda, že problém nastal, citujem, v tom, 

že Rozsudok okresného súdu bol doručený do podateľne 11. 1. 

2016, pravdepodobne 17, to bude asi preklep, o tejto 

skutočnosti sa poverení zamestnanci danej sekcie 

nedozvedeli, nakoľko rozsudok nebol v rámci vnútornej 

distribúcie pošty riadne doručený príslušnej sekcii, 

následne oddeleniu a poverenému zamestnancovi na ďalšie 

spracovanie. 

Čiže, moja otázka teda trvá. A asi ju teda zopakujem 

v ďalších teda interpeláciách, že kto je teda zodpovedný za 

to, že z tej podateľne to nešlo na príslušnú sekciu 

a poverenému zamestnancovi na ďalšie spracovanie. Lebo, 

proste, očividne tu nejakí ľudský faktor zlyhal. Či 

úmyselne, alebo nie, to ja neviem, ale mám za to, že len 

týmto konštatovaním  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takto. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

nebola odpovedaná moja interpelácia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Má máte stopercentnú pravdu. 

Ďakujem, že ste v tom akože prísny aj mňa to určite 

zaujíma pri všetkých tých veciach, ktoré tu denne riešime.  

Myslím že práve preto sú dobrí poslanci, že vydržia 

a a a vykopeme to z toho magistrátu kde, kde sa stala 

chyba.  

Takže, ďakujem pekne. Áno, ideálne, keď to ešte raz 

sa spýtate.  

Ale vlastne, počul to aj šéf magistrátu, takže bude 

vedieť zasiahnuť. 

Ďakujem pekne. 

Pán Polakovič. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som dal minulé zastupiteľstvo asi možno 

najpodivnejšiu interpeláciu aká tu kedy zaznela. Týkala sa 

automatov na syrové korbáčiky a iné špeciality, ktorý mi 

viac ako dva roky zavadzal a ďalším ľuďom na Patrónke. 
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Dneska ráno, keď som išiel na zastupiteľstvo bola 

daný automat presunutý, pravdepodobne včera. Čiže už 

netvorí bariéru. 

Takže chcem ďakovať komukoľvek, kto sa o to pričinil 

A teda len je zvláštne, že človek sa musí stať 

poslancom po dvoch rokoch bojovania a potom cez jednu 

interpeláciu sa dajú zrazu vyriešiť aj takéto vizuálne 

katastrofy.  

Eee, budem v boji pokračovať, pretože (poznámka: 

prednášajúci so zasmiatím) tie automaty sú neuveriteľne 

škaredé a to 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To sú tie chatky?  

Sú to také chatky. 

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

To sú tie dreveničky liptovské, či aké sú. 

Takže, sa chcem teda poďakovať, že aj takéto veci sa 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že ak 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 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. 

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 dvadsaťosem. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov a poslankýň. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 25.4.2019 

Bod 39-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. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO 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  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 25. 04. 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 41 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na posledný bod dnešného zastupiteľstva, bod 

štyridsaťjedna, bod Rôzne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Interpelácie boli poobede vybavené. To už sú vždycky 

poobede vybavené. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, pardon. Jako či chcete dať interpeláciu?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Lebo to bolo vlastne poobede riešené.  

Konečne mám nejakú dobrú správu, tak dole sú 

chlebíky. Ale neutekajte tam všetci. Teraz dokončíme 

zastupiteľstvo, len potom ich choďte, prosím vás, zjesť. 

Nech nevyschnú. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 732 

Pán Lenč,  

nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja sa chcem obrátiť na vás, alebo na pána riaditeľa 

magistrátu vo veci takej, že ehm, občania Karlovej Vsi 

združení v združení spoločenstve vlastníkov bytov SILEVKA 

sa na mňa obrátili s takou vecou, oni si z neznámych 

dôvodov zobrali do hlavy, že vybudujú polozapustené 

podzemné kontajnery a podľa môjho názoru neprimerane dlho 

bojujú s molochom zvaným birokracia a už niekedy od januára 

tu majú žiadosť o s o zriadenie vecného bremena, ktoré je 

podmienkou tohto vybudovania.  

Ja som sa chcel teda prihovoriť za nich, či by sa 

nedalo s tým nejakým spôsobom pohnúť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Zapisujeme.  

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

Ja sa teda vraciam k bodu tridsaťsedem A, kde som 

teda povedal, že eee, eee, sa pokúsim spraviť nejaký 

krautfanding (crowdfunding. 

Čiže, každému poslancovi, poslankyni pošlem imejl 

(email). Zahrniem aj pána stále hlavného kontrolóra. 

Matúš, aj ty to dostaneš. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite aj ja. 

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

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Cením si to. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som rozmýšľal, že či v tom bode, kde bolo, boli 

tie odpovede na interpelácie, alebo v tomto bode. 

Nebudem mať žiadny návrh uznesenia, len jednu tému by 

som rád otvoril.  

Ono sa to v tej odpovedi jednej z tých interpelácií 

aj nasna naznačovalo. Bola to interpelácia, kde sa žiadal, 

žiadal taký súpis, alebo zoznam prípadov, kedy nejakým 

spôsobom mesto si malo uplatniť predkupné právo a si ho 

neuplatnilo a tak.  

Spomínali sa tam dva prípady, ktoré sa, myslím že 

jeden bol na Heydukovej, druhý na Žabotovej, kde sa to 

ťahalo až na súd, tak tam bolo v tej odpovedi na 

interpeláciu. A ale nebolo tam spresnené teda, že čo, čo 

bolo dôvodom toho, že sa v tých súdnych konaniach to mesto 

prehralo.  

Ale tuším, jeden z tých prípadov sa tu riešil aj pred 

rokom, dvomi na zastupiteľstve a myslím že to spočívalo 

v tom a teraz to troška opíšem, a, a chcem sa potom spýtať, 

alebo teda chcem odporučiť, aby nejak tak interne sa zavedú 

nejaké mechanizmy, aby sa to neopakovalo, lebo vlastne 
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mesto tým pádom prišlo o tú časť svojho majetku, keď si 

neuplatnilo to predkupné právo. A možno si chcelo.  

Ten problém spočíva v tom, že niekedy tí žiadatelia 

nepodajú, nepodajú tú, tú žiadosť o odkúpenie tej časti tej 

nehnuteľnosti, alebo jednoducho, to uplatnenie si 

predkupného práva nepožiadajú mesto na hlavnom meste, ale 

požiadajú ho niekde inde, napríklad, na Starom Meste. Lebo 

v katastri je v liste vlastníctva uvedené Staré Mesto.  

A niekedy sa to stane, myslím že pán kontrolór to 

bude vedieť, tiež niekedy sa stane takým spôsobom, že o to 

požiadajú, napríklad, v decembri, keď zastupiteľstvo je až 

vo februári. Tým pádom sa tá lehota nestihne, lebo by sa 

muselo asi kvôli tomu jednému bodu zvolávať zastupiteľstvo.  

A stalo sa to, podľa mňa, aj v týchto prípadoch, 

ktoré sú tam spomínané.  

No a potom, samozrejme, mesto sa bránilo tým, že tá 

žiadosť bola zle podaná, lebo sa to malo podať iba na 

magistráte, ale podalo sa to niekde inde na mestské časti.  

No len zjavne teda aj tá odpoveď na interpeláciu 

naznačuje, že tie súdy to neakceptujú. Že jednoducho, tie 

súdy akceptujú aj to, že sa to podá na mestské časti, hoci 

teda to predkupné právo si má uplatňovať hlavné mesto. 
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Ako, možnože teraz to nejak viacerí z vás ste to 

zatiaľ nepostrehli a možnože to nejak komplikovane 

vysvetľujem, ale základ je v tom, že toto by sa malo nejako 

ošet ošetriť, aby sa nám nestávalo to, že vlastne to mesto 

a poslanci sa a ani nedostanú možnosť sa vyjadriť 

k uplatneniu toho predkupného práva. A mesto vlastne o túto 

možnosť príde.  

A môže ísť, napríklad, aj v týchto prípadoch išlo 

o byty, alebo o ne, teda nehnuteľnosti, kde mohli byť aj 

nájomné byty. A potom je to také kontraproduktívne aj pre 

to samotné mesto.  

Čiže, toto dávam nejak tak ako odporúčam sa nad tým 

zamyslieť a nejak to interne vylepšiť, aby, aby sa také 

prípady nestávali, lebo potom ešte navyše aj to mesto 

prehráva na súde. Má s tým náklady a tak ďalej.  

Takže, je to, je to nevýhodné z viacerých hľadísk. 

Ďakujem pekne za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani, pani Čahojová,  

nech sa páči. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, ešte pán Šinály. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Za slovo. 

Ja sa tiež vraciam k bodu tridsaťsedem A, lebo tu 

zaznelo od pána kolegu, pána poslanca Mrvu, že teda Tím 

Vallo (Team Vallo) sedí a pozorne sleduje celodenné, drží, 

drží kvórum tohoto zastupiteľstva. 

Tak ja by som rada upozornila, že náš klub je tu 

v stopercentnom zložení počas celého zastupiteľstva 

a sedeli sme tu a držali sme kvórum aj v predchádzajúcom 

období vtedy, kedy si odhlasovali poslanci, nechcem povedať 

akej koalície, dôležité veci a potom nás tu nechali samých 

riešiť potreby občanov. 

Ale nie je to žiadne hrdinstvo, že tu sedíme. Je to 

naša povinnosť. Vedeli sme, čo sa od nás očakáva a do čoho 

ideme.  
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Čiže to, že tu sedíme,  považujem za absolútnu 

samozrejmosť. 

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán, pán Šinály,  

nech sa páči. 

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

SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem za slovo. 

Otázka, ktorú nastolil pán poslanec ohľadne 

predkupných práv je veľmi závažná.  

My sme sa tomu venovali v minulosti minimálne 

v jednej kontrole a práve z toho dôvodu, že to je systém, 

ktorý teda niektorí úspešní a zruční naši partneri robia 

proti mestu, som doporučoval, aby v prípade neúspechu 

takéhoto súdneho konania, o ktorom som sa dozvedel práve 

teraz na tomto rokovaní zastupiteľstva, a rád sa s ním 

oboznámim aj úplne konkrétne ešte, kým tu pár dní budem 

sedieť, aby mesto iniciovalo legislatívnu zmenu, preto, 

lebo systémove je úplne vylúčené, keď trošku zdatný človek 
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sa pustí do toho, aby sa nemuselo zvolávať mimoriadne 

rokovanie mestského zastupiteľstva, napríklad, 28. augusta. 

Čiže, je to úplne vylúčené. Je to len otázka dobrého 

nastavenia niekoho, aby nás (gong) as 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Už koniec tej myšlienky sa asi nedozvieme.  

Ale asi. 

(poznámka: počuť mimo mikrofón „legislatívna zmena“) 

Legislatívna zmena. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďakujem pekne. 

Jakub Mrva,  

nech sa páči. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Pani starostka,  

ja úplne zdieľam váš pohľad na povinnosti poslanca, 

kritika nebola voči vášmu klubu. A veľmi pekne ďakujem, že 
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váš klub dokážete menežovať (manažovať) tak, že tu naozaj 

sedí a hlasuje podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia 

bez toho, aby kritizoval hlasovanie iných klubov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Brat, 

nech sa páči. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel pomaly začať píliť uši všetkým 

s jedným dlhom, ktorý vnímam voči občanom a občiakam a to  

síce problematika regulácie herní a kasín v Bratislave. 

Máme tu zmenenú legislatívu. Vieme, že prebiehala tá 

petícia. Ak tomu správne rozumiem, tomu výkladu zákona, tak 

tá petícia bude musieť nazbierať počet hlasov ešte podľa 

starého zákona, keďže sa začala zbierať ešte v dobe 

platnosti starého zákona.  

Každopádne, čo s tým chcem povedať je to, že nie som 

celkom komfortní s tým, aby sme len teda čakali, že či 

občania opätovne znovu nazbierajú tie hlasy. Myslím si, že 

aj tá situácia tých petičiarov je pomerne nevýhodná, keďže 
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zažil som, že odpoveď ľudí na ulici je tá, že však toto som 

vám podpisoval už raz, dvakrát, neviem čo, prečo to chcete 

odo mňa znova?  

Chcem tým teda povedať, že podľa mňa, by sme sa mali 

sám za seba zamyslieť a a že či vieme v tejto veci nejako 

začať konať, lebo to vnímam ako náš dlh voči občanom 

a nezvládnutú úlohu predchádzajúceho zastupiteľstva. 

Ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem veľmi pekne. Myslím že, ak nemáme. 

Neviem, Milan, o tomto sa hlasuje, o tomto bode? Nie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hlasuje sa?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej.  

Takže myslím, že môžme ukončiť naše zastupiteľstvo. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019  

 742 

Ja vám chcem pripo, pripomenúť iba jednu vec. Zajtra 

máme mestské sláv, eee, okrem toho, že začínajú eee dni, 

Bratislavské dni, alebo Mestské dni, máme zajtra Cenu 

primátora.  

Bude to príjemná akcia, na ktorú ste všetci dostali 

pozvánku aj s partnermi alebo partnerkami. Tak ja pevne 

verím, že sa tam uvidíme.  

A mmm, ďakujem, že ste tu boli až do takejto hodiny. 

Vidíme sa tým pádom v máji. Teda určite skorej. Ale, 

zajtra, teda ja pevne verím.  

Ďakujem. A príjemný večer.  

(ukončenie o 18.41 h ) 

X X 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ctibor Košťál   Ing. arch. Matúš Vallo 
riaditeľ  primátor 

Magistrátu hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
Bratislavy Bratislavy 
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Overovatelia  

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc Mgr. Lenka Antalová Plavúchová 
poslanec poslankyňa 

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

X X 

 


