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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

(09.07 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže sme uznášaniaschopní. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

poďme na to. 

Scenár akýkoľvek. Tu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

Vítam, vítam vás na, na rokovaní mestského 

zastupiteľstva. 

Poďme na to.  

Prosím vás, zaujmite svoje miesta a poďme na to, nech 

to máme, ako sa hovorí, z krku. 

Okej. 

To znamená, že, eee, otváram zasadnutie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorom vás 

vítam poslancov mestského zastupiteľstva, starostov 

mestských častí a ostatných prítomných. 
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Sekundu iba. Ja sa. Toto iba si overím, že to mám 

v poriadku. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Okej. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva 30. mája po 

rozsiahlej diskusie k materiálu pod názvom Návrh na 

schválenie koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky 

tepelného hospodárstva v Mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto, starosta Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pán 

Rudo Kusý predmetný materiál stiahol z rokovania s tým, že 

prišlo k všeobecnému konsenzu naprieč celým mestským 

zastupiteľstvom, že z dôvodu časovej tiesne bude predmetný 

materiál nanovo prerokovaný na samostatnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva pred naplánovaním zasadnutí 

mestskej rady dnes.  

Na základe tejto skutočnosti som zvolal toto 

zasadnutie.  

Po jeho ukončení a potrebnej technickej prestávke 

bude v Zrkadlovej sieni pokračovať mestská rada. 

Ešte by som si vás dovolil upozorniť, že po ukončení 

rokovania za zastupiteľstva, odovzdáte hlasovacie kartičky 

našim kolegyniam z organizačného oddelenia a členovia 
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mestskej rady si počas technickej prestávky prevezmú svoje 

hla, hlasovacie kartičky k mestskej rade.  

Iba vám chcem pripomenúť, my sme to riešili na úrovni 

predsedov klubov, dúfam, že vám to prišlo, že to 

zastupiteľstvo, ktoré máme v podstate nie budúci, ale ten 

ďalší týždeň, to už je budúci? Nie. Ten ďalší týždeň, toho 

dvadsiateho siedmeho, je dvojdňové. 

Takže, 27. aj 28. doobedia. Preto tam je teraz 

nejakých skoro päťdesiat bodov. Aby nebola panika.  

 

 

OTVORENIE PRACOVNEJ ČASTI MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pristúpme teraz k pracovnej časti rokovania dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

Eee lllu, ospravedlnení.  

Podľa prezenčnej lis listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
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O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiadali poslanci Milan Vetrák, 

Peter Pilinský a pán poslanec Korček bude musieť odísť 

o desiatej. 

 

 

VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Za over overovateľov zápisnice  z dnešného 

ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

odporúčam zvoliť Martina Kuruca a Lenku Antalovú 

Plavúchoviu. 

Lenka tu nie je, to znamená, že nejaké iné meno?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Eee, eee, pána viceprimátora Káčera. 

Takže, vo volíme Martina Kuruca a Juraja Káčera. 

Ak nemá niekto ni ni žiaden iný návrh, dávam hlasovať 

o pred predbežnom ná, predloženom návrhu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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Pr. Tak. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Nó, chýba nám. Ne nemáme oné. Lenča nemáme.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tým pádom. On.  

Kde je organizačné?  

Môže organizačné ku mne?  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem pekne. 

To znamená, že uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 13.6.2019 

Voľba overovateľov zápisnice 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  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  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 ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

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  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   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 poslancov Gabrielu Ferenčákovú, Petra Lenča a pána 

poslanca Krajčíra. 

A nemá nikto žiaden iný návrh, tak prosím prezentujte 

sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslankýň, poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 13.6.2019 

Voľba návrhovej komisie 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  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  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 ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 
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R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

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   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

SCHVÁLENIE PROGRAMU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrh programu rokovania dnešného us zasadnutia 

mestského zastupiteľstva ste obdržali v pozvánke dňa 6. 

júna 2019. 
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(poznámka:  

Návrh programu: 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 
komisie 

2. Návrh na schválenie koncesnej zmluvy na zabezpečenie 
prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto 

3. Interpelácie 

4. Rôzne 

Vystúpenie občanov  

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení dávam teraz 

hlasovať o návrhu programu rokovania tak, ako vám bol 

zaslaný. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté.  
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Prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovala jed nu jedna. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 13.6.2019 

Program rokovania 

 Prítomní: 35 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  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  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 ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

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

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   

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:. 

Poprosím eee, poprosím, aby, aby návrhová komisia si 

sadla na svoje miesto, čo už sa aj udialo.  

Ďakujem pekne. 

To znamená, že. 
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Konštatujem, že program dnešného zasadnutia mestského 

zastupiteľstva je definitívne schválený. Hej? 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že nemusíme žiadny bod, respektíve pardon. 

Mal by som dať možnosť aj má, ospravedlňujem sa. 

Otváram diskusiu k k tomuto programu. To ešte by som 

mal urobiť, hej? Aby sme boli v poriadku. 

Takže, rovno dávam slovo pánovi. 

Teraz je diskusia k programu.  

Okej.  

Takže, takže je to v poriadku procesne a môžme ísť 

priamo na voľbu, myslím. Že?  

(poznámka: počuť hlas mimo mikrofón zo sály) 

My sme ho už raz schválili. Nikto, nikto sa neozval.  
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Áno, pani starostka niečo?  

Nech sa páči. 

Kartička je? Je. 

Predsedkyňa návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne.  

Mám, mám kartičku.  

Ja  by som len chcela teda takú jednu pripomienku, 

možno ani nie k dnešnému programu, ale avizovaný bol, bolo 

zastupiteľstvo 27., 28. a viem, že 28. viacero ľudí tu 

nebude.  

Ja konkrétne tiež odchádzam na dovolenku. Pán Kunst 

povedal, ako riaditeľ školy musí podpisovať uznesenia, či 

vysvedčenia.  

Čiže, naozaj zvážiť, či by to nemohlo byť v stredu 

a štvrtok?  

Neviem ako ostatní kolegovia. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, my sme to riešili na úrovni vedúcich klubov. 

Takto sme sa nejak dohodli. Eee, pf. Streda, štvrtok tam 

bol problém, že bohužiaľ, nie, je prenajatá táto sála 

Univerzite Komenského, ktorá tu rieši svoju storočnicu. Tam 

bol ten problém. A to, to nevieme zmeniť.  

To znamená, že budeme sa o tom baviť tak, aby, aby 

sme to, buď to nahustíme do toho jedného dňa, alebo eee 

budeme to musieť riešiť. 

Ja dúfam, že väčšina a drvivá väčšina poslancov bude 

môcť v ten deň. 

Ja viem, že to je posledný školský deň. Ale rátali 

sme, že to bude doobeda. Niektoré body sa ešte vybavia.  

Lebo dva mesiace potom, skoro tri mesiace nebudeme. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Doobeda je zlé. Aha, v tomto prípade. Okej. Okej. 

Dobre.  

Ďakujem pekne. 

Budeme to riešiť.  
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(poznámka:  

Program: 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

2. Návrh na schválenie koncesnej zmluvy na zabezpečenie 
prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto 

3. Interpelácie 

4. Rôzne 

Vystúpenie občanov  

koniec poznámky) 

 

 

BOD 1 NÁVRH NA SCHVÁLENIE KONCESNEJ ZMLUVY 
NA ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY TEPELNÉHO 
HOSPODÁRSTVA V MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Navrhujem, aby sme pr pristúpili k nášmu jedinému 

bodu.  
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To znamená, že bod číslo jedna Návrh na schválenie 

koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky tepelného 

hospodárstva v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

Za spracovateľa asi dáme, eee, nech sa páči za 

spracovateľa.  

Môžte?  

Otázka je teraz aj na na  

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

All right.  Okej. 

To znamená asi, okej. 

Ideme poctivo normálne.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nech sa páči za spracovateľa, máte slovo. 

Mgr. Marianna   M o r a v c o v á ,  T o m č í k o v á ,   

zástupkyňa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto: 

Dobrý deň. 

Pred sebou máte predložený materiál, v ktorom je 

komplexne spracovaná celá problematika.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 13. júna 2019  

 20 

V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky ku 

konkrétnej problematike tepelného hospodárstva, ktorú som 

odprezentovala na ostatnom zastupiteľstve, môžte sa v kľude 

pýtať. Takisto aj k návrhu koncesnej zmluvy.  

Pred sebou zároveň máte predložené záväzné 

stanovisko, alebo teda záväzok spoločnosti TERMMING, ako 

víťazného uchádzača v rámci verejného obstarávania, kde 

spoločnosť TERMING potvrdila, že sa zaväzuje znížiť celkovú 

cenu tepla na úroveň uchádzača, ktorý bol vo výberovom 

konaní vybraný, alebo teda skončil na druhom mieste.  

Čiže, na rovnakú cenu, ako ponúkla spoločnosť Veolia. 

Čiže, tu lepšiu cenu tepla.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Pán starosta Kusý,  

máte slovo. 

Mgr. Rudolf   K u s ý , starosta Mestskej časti Bratislava 

Nové Mesto: 

Pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení 

poslanci,  
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dovoľte mi veľmi pekne poďakovať, že ste si našli čas 

a prišli dnes na toto mimoriadne zastupiteľstvo kvôli 

jednému jedinému bodu, ktorý sa týka akurát novej, Nového 

Mesta.  

Na minulom zastupiteľstve vyšla od vás požiadavka, 

aby sme si najprv tieto veci vyriešili v Novom Meste. Chcem 

vám oznámiť, že pred dvoma dňami sme mali zastupiteľstvo 

a naši poslanci hlasovali jednomyseľne, všetkých dvadsať 

bolo za.  

Chcem im týmto poďakovať a zároveň vás poprosiť, aby 

ste materiál schválili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Korček,  

máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  

už niečo naznačil vo svojej úvodnej reči pán starosta 

Kusý.  
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My sme sa naozaj veľmi vážne zaoberali týmto 

materiálom včera na zastupiteľstve s tým, že sme ho, tak 

ako pán starosta povedal, jednomyseľne schválili. 

Bolo to po verejnom záväzku spoločnosti TERMING, že 

zníži cenu tepla na úroveň teda toho druhého uchádzača. A 

táto spoločnosť, tento verejný záväzok vyjadrila aj 

písomne, doručila nám ho do podateľne.  

A keďže s určitej opatrnosti som chcel, aby tento 

verejný záväzok bol aj priamo v uznesení s tým, že ho teda 

miestne zastupiteľstvo berie na vedomie, tak dovolil by som 

si dať takýto pozmeňujúci návrh aj tu na zastupiteľstve 

s tým, že uznesenie by znelo: 

v bode A by sme dali, že berie na vedomie verejný 

záväzok spoločnosti TERMING, a es (a. s.), doručený dňa 

11. 6. 2019 do podateľne miestneho úradu Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, v ktorom sa spoločnosť zaväzuje 

znížiť celkovú cenu tepla na úroveň uchádzača, ktorý vo 

výberovom konaní skončil na druhom mieste 

s tým, že navrhnuté uznesenie by bol bod bé (B) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Grendel,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Asi všetci vnímame, že na túto zmluvu existujú aj 

kritické názory. Koniec koncov, ak by to tak nebolo, tak by 

nebolo potrebné stiahnuť tento materiál z predchádzajúceho 

zastupiteľstva. 

Necítim sa byť úplne odborníkom v oblasti tepelnej 

energetiky. Čo mne viac prekáža to je dvadsaťročný záväzok 

v prípade tejto zmluvy, ale berúc do úvahy, ale berúc do 

úvahy, že miestne zastupiteľstvo Nového Mesta nakoniec teda  

jednomyseľne súhlasilo, tak napriek tejto mojej výhrade 

budem hlasovať za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Aufrichová,  

nech sa páči.  

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

Áno, ja fakticky reagujem na poslanca Grendela s tým, 

že sa sto stotožňujem s tým, čo povedal.  

A vzhľadom na to stiahnutie chcem ešte raz upriamiť 

pozornosť, že rokovací poriadok by mal hl dať hlasovať 

o stiahnutí bodu, nie že si to sťahuje navrhovateľ. Lebo 

prebehne dvojhodinová diskusia, ktorá je potom nakoniec 

stopená. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán poslanec Vlačiky. 

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

Ďakujem za slovo. 

Keďže som bol jeden z tých, ktorý na tom minulom 

zastupiteľstve žiadali stiahnutie tohto materiálu, nakoľko 

to neprešlo miestnym zastupiteľstvom, tak chcem k tomu aj 

ja povedať pár slov. 

Naozaj sme tu boli minule v situácii, kedy miestni 

poslanci o ničom v podstate ani netušili. Preto bolo 

potrebné naozaj sa dôkladne s tou situáciou oboznámiť na 
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pôde miestneho zastupiteľstva. To sa stalo. Prešlo to 

komisiami, prebehli viaceré diskusie, stretli sme sa 

s odborníkmi z jednej strany, z druhej strany. Zháňali sme 

si tie informácie. Názory boli teda rôzne. 

Ale keďže mestskej časti hrozí to, že by v prípade 

neschválenia tohto, musela v podstate ona zainvestovať do 

všetkých opráv sietí, ktoré sú v katastrofálnom stave, 

rozhodli sme sa, hoci so zaťatými zubami, tento materiál 

podporiť na miestnom zastupiteľstve.  

A rovnako vedo vedomí si dôsledkov toho, čo by nás 

čakalo, keby to neprešlo tu, tak vás chcem tiež poprosiť 

o to, aby ste zahlasovali aj tu za tento materiál.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Karman,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Ja doteraz nie som presvedčený, že schválenie tejto 

zmluvy je dobrý krok. Možno nevyhnutný na to, aby sa 

v najbližších rokoch niečo dialo a aby Nové Mesto 

neskončilo naozaj zle.  

Eee, ja som svoj názor vyjadril na minulom 

zastupiteľstve. Eee snažil som sa aj zmluvu si naštudovať. 

Samozrejme, je veľmi obsiahla. Mal som na telefóne aj pána 

starostu Kusého. A čo musím konštatovať je to, že som 

rozhodnutý rešpektovať rozhodnutie miestneho zastupiteľstva 

Nového Mesta.  

Nechcel by som sa dožiť toho, respektíve, aby tu 

nastali také prípady, že poslanci miestnej časti, ktorí 

majú nejakú predstavu o tom, ako by to malo fungovať, eee, 

aby to napokon zmarili mestskí poslanci, ktorí, ktorí tam 

nežijú, ale o tom rozhodujú.  

Preto to budem rešpektovať a budem hlasovať za. 

Už len taká jedna poznámka na záver. 

Dvadsať rokov je dlhá doba. Čo bude o tých dvadsať 

rokov? Máte pripravený nejaký plán ako to zmeniť? Alebo 

o dvadsať rokov znovu budete schvaľovať rovnakú zmluvu?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Augustinič. 

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

Ďakujem za slovo. 

Nechcem túto diskusiu nejak naťahovať, lebo všetci sú 

asi pripravení hlasovať a vyzerá, že ten materiál dostane 

podporu, za čo ďakujem vopred, len chcem povedať, že od 

minulého stretnutia majú aj novomestskí a myslím, že aj 

mestskí poslanci oveľa väčšiu mieru informácií. Myslím, že 

sme konečne pochopili, že vlastne o čom celý ten materiál 

je. A aké boli podmienky a rozdiely.  

Dokonca tam, dokonca tam sa vyriešili aj veci, kto, 

voči ktorým sme mali výhrady, a to bola hlavne cena tepla, 

kde sme sa vlastne dohodli na tom, že tá tepla sa preo, tá 

cena tepla sa pre obyvateľov nezvýši. Plus sme si 

vykomunikovali investície a dokonca aj dvadsaťročnú zmluvu. 

Ja rozumiem kolegom, že hovoria o tom, že 

dvadsaťročná zmluva je je na strašne dlhý čas, problém je 

však v tom, že tá obrovská investícia vo výške štyri a pol 

milión eur sa potrebuje nejaký čas odpisovať. A preto je, 
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preto je ten, tá, tá zmluva koncesná nastavená na takýto, 

na takýto dlhý čas.  

Samozrejme, my sme zvažovali aj možnosti, čo by sa 

stalo, keby teda sme nešli do do podpisu tejto zmluvy. Aké 

máme možnosti. A bohužiaľ, pre mestskú časť to v to, 

v tomto čase nevychádza nijak ideálne, aby sme mali. Nemáme 

žiaden plán bé (B). 

Čo bude za dvadsať rokov, ja som pripravená, 

samozrejme, sa o tom baviť (so smiechom) aj teraz, ale 

každopádne myslím si, že máme čas na to, si povedať, ako 

ďalej bude mesto sa s stavať k tepelnému hospodárstvu 

a možnože prídu úplne iné možnosti za ten čas. 

Ďakujem. 

(poznámka: počuť poslanca Kuruca „ja by som bol rád, 

keby o dvadsať rokov tiež za to hlasovala“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To slovo má spracovateľ. 
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Mgr. Marianna   M o r a v c o v á ,  T o m č í k o v á ,   

zástupkyňa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto: 

Záverom by som vám už len chcela uviesť, že záväzok 

spoločnosti TERMING nie je možné v súčasnej dobe preklopiť 

do koncesnej zmluvy, ktorá je predložená, je nakoľko by sa 

jednalo o zmenu podmienok verejného obstarávania. Avšak na 

najbližšie zastupiteľstvo v septembri bude aj na naše, aj 

na vaše zastupiteľstvo predložený materiál, ktorý bude 

dodatkom upravovať túto koncesnú zmluvu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokiaľ nemáme ďalšie inputy do diskusie, odovzdávam 

slovo návrhovej komisii. 

Nech sa páči. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, pardon. Ospravedlňujem sa.  

Pán Lenč, ospravedlňujem sa.  

Mám tu občana, pripravený som na to a normálne. 
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Takže, prosím vás, odhlasujme vstup do diskusie pre 

pána Doupovca Romana. 

Hlasujte, prosím vás. 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, 

máte slovo. 

Občan  Ing. Roman   D o u p o v e c ,  predseda 

predstavenstva TERMING, a. s.:  

Dobrý deň prajem. 

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci,  

ďakujem pekne za možnosť vystúpiť. 

Moje meno je Roman Doupovec a som štatutárny zástupca 

spoločnosti TERMING, ktorá tu bolo zmienená a ktorá sa 

zúčastnila verejného obstarávania. 

Máme záujem podpísať s mestskou časťou zmluvu 

a vykonávať koncesiu v kontexte, ktorý tu bol spomínaný. 
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Chcem, rád by som vám tlmočil niektoré informácie, 

ktoré si myslím, že sú kľúčové pre to, aby ste sa vedeli 

správne rozhodnúť. 

My máme strategický záujem pracovať v tejto oblasti 

na území Nového Mesta z mnohých dôvodov, avšak tie kľúčové 

sú tie, že my máme to šťastie robiť podobnú službu na území 

Rače, Starého Mesta, Ružinova, ktoré sú bezprostredne 

susediace mestské časti a máme k dispozícii technické 

a technologické prostriedky, ako aj odborné zázemie na to, 

aby sme ich vedeli efektívne zdieľať aj v prospech Nového 

Mesta.  

Chcem vás u ubezpečiť, že počas celého koncesného 

dialógu, ktorý bol pomerne dlhý, na tomto projekte pracoval 

celý tím mojich kolegýň a kolegov, medzi ktorými sú mnohí 

z tých, ktorí majú celoživotnú profesnú skúsenosť 

v energetike. Je v tom obrovské intelektuálne nasadenie. 

A počas celého tohto procesu sme mali jeden jediný 

strategický cieľ. Pripraviť a predložiť najlepší možný 

koncept obnovy a prevádzky tepelného hospodárstva nového, 

v Novom Meste.  

Máme to šťastie, že prevádzkujeme na Slovensku 

celkovo osemnásť tepelných hospodárstiev, a teda 

prehlasujem, že máme dostatok technických, technologických 

a od odborných skúseností na to, aby sme vedeli efektívne 

prevziať zodpovednosť za Nové Mesto.  
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My vieme a sme si plne vedomí toho, čo nás čaká 

v prvý deň, v prvý týždeň, ako aj každý ďalší rok koncesnej 

doby.  

Sme si vedomí toho, v akom stave sa nachádzajú 

technológie a rozvody. A to teraz nehovorím v negatívnom 

slova zmysle, to je naša práca.  

My vieme v akých etapách treba preinvestovať 

príslušných približne štyri a pol milióna eur na to, aby 

sme vedeli poskytovať efektívnu a úspornú službu pre našich 

klientov, a aby sme vedeli poskytovať akýsi vyváženú službu 

nie len pre obyvateľov, ale aj pre mestskú časť, ktorá bude 

našim zml zmluvným partnerom v prípade, ak sa s tým 

stotožníte, ako aj pre mesto ako vlastníka technológií 

a rozvodov.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ešte Richard faktická a pani starostka Aufrichtová. 

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

Ktorý to predstavoval, sa ho chcem spýtať. To je, tak 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovolíte ešte zopár otázok na vás bude. Keby ste tu 

ešte ostali s nami chvíľku.  

Nech sa páči. 

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

Dobrý deň. 

Ja by som sa chcela spýtať, že či dodržíte záväzky 

Starému Mestu, ktoré boli vyjednané. To znamená, že tie, tí 

občania, ktorí nemajú záujem byť zásobovaní cez TERMING 

a spĺňajú podmienky na odpojenie, či budú dodržané tie 

podmienky?  

Občan  Ing. Roman   D o u p o v e c ,  predseda 

predstavenstva TERMING, a. s.:  

Áno, Staré Mesto je, podľa môjho názoru, veľmi dobrý 

príklad toho, že korektným dialógom s reprezentantmi 

Starého Mesta vieme aj modifikovať zmluvné podmienky tak, 

ako sa tomu stalo prednedávnom. A ako sme na rokovaní 

u vás, pani starostka, dospeli k záveru, že, že zmluvu 

vieme modifikovať a vyjsť v ústrety občanom.  

Čiže, ja to potvrdzujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Buocik. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, dámy a páni,  

vychádzajúc z toho meilu (mailu), ktorý nám poslal 

pán Legény, tak v Ružinove sa bude končiť existujúca tiež 

myslím, dvadsaťročná zmluva v roku 2023, myslím, že 

v Karlovej Vsi a v Dúbravke v roku 2028, aby sme sa 

nedostali do podobného, do podobnej situácie toho časového 

stresu.  

Ja možno aj touto cestou by som chcel poprosiť pána 

starostu Chrena, aj mestských poslancov, ktorí sú súčasne 

miestnymi poslancami, aby ten proces verejného obstarávania 

na nového dodávateľa tých služieb, ktoré dnes vykonáva 

spoločnosť TERMING v Ružinove, sa začal ak nie hneď, tak 

možno do konca, do konca tohto roka. Aby naozaj sme urobili 

ten výber čo najtransparentnejšie, čo najlepšie a aby sme 

neboli vystavení tomu, že tam bude hroziť riziko nejakého 

(gong) odpájania, nedajbože  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Okej. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť. 

To znamená, ak sme prešli aj, aj týmto kolom, myslím, 

že môžme odovzdať slovo návrhovej komisii teraz už naozaj.  

Ďakujem pekne. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Návrhová komisia dostala návrh na zmenu uznesenia od 

pána poslanca Korčeka. 

On navrhuje doplniť do uznesenia bod A, ktorý znie: 

Eee, teda, mestské zastupiteľstvo  berie na vedomie 

verejný záväzok spoločnosti TERMMING, akciová spoločnosť,  

doručený dňa 11. 6. 2019 do podateľne Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v ktorom sa 

spoločnosť zaväzuje znížiť celkovú cenu tepla na úroveň 

uchádzača, ktorý vo výberovom konaní skončil na druhom 

mieste.  

A ten pôvodný návrh, čiže schvaľuje, by bol potom 

bodom bé (B). 
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Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Dávam poz, hlasovať o pozmeňovacom návrhu, tak ako 

ste ho počuli. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 13.6.2019 

Bod 1-Návrh na schválenie koncesnej zmluvy na zabezpečenie 
prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 
 

- pozmeňujúci návrh p. Korčeka-záväzok fy TERMING 

 Prítomní: 36 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 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 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 13. júna 2019  

 38 

 
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   

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:. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Teraz budeme hlasovať o tom bode bé (B), ktorý bol 

pôvodne navrhnutý, čiže schvaľuje. 

Nech sa páči. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Takže hlasujeme ako o o bode ako o celku. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 13.6.2019 

Bod 1-Návrh na schválenie koncesnej zmluvy na zabezpečenie 
prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 
 

hlasovanie ako o celku 

 Prítomní: 37 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 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 
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J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  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 ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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 koncesnej zmluvy na zabezpečenie 

prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 

 
Uznesenie  

zo dňa 13. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

verejný záväzok spoločnosti TERMMING, a.s., doručený dňa 

11. 06. 2019 do podateľne Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, v ktorom sa spoločnosť TERMMING, 

a.s., zaväzuje znížiť celkovú cenu tepla na úroveň 

uchádzača, ktorý vo výberovom konaní skončil na 2. mieste.  

 
B. schvaľuje 

predloženú koncesnú zmluvu na zabezpečenie prevádzky 

Tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 18/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

v spojitosti s čl. 7 bod 6 písm. d) a čl. 80 ods. 2 písm. 

y) aktuálne platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

v znení jeho dodatkov, ktorá má byť uzatvorená s víťazným 

uchádzačom vo verejnom obstarávaní mestskej časti 
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Bratislava-Nové Mesto, so spoločnosťou TERMMING, a.s., so 

sídlom Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO 35972254.  

koniec poznámky) 

 

 

BOD 2 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A teraz otázka na organizačné. 

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

oddelenia: 

Interpelácie idú. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Musíme Interpelácie riešiť, aj Rôzne, hej? 

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

oddelenia: 

Áno. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 13. júna 2019  

 43 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že otváram bod Interpelácie, eee, 

Interpelácie. 

Nech sa páči, dávam. 

Ďakujeme. 

Dávam, odovzdávam slovo poslancom a poslankyniam. 

Pán starosta Kusý,  

nech sa páči. 

Mgr. Rudolf   K u s ý , starosta Mestskej časti Bratislava 

Nové Mesto: 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujeme. 

Pán Polakovič.  

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

Ja len teda, už som sa rozprával s niektorými 

zamestnancami magistrátu, že by bolo vhodné pripraviť zmenu 
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štatútu tak, aby bolo jasné, že pred ďalšími hlasovaniami 

na podobnú tému, bude predložené aj stanovisko miestneho 

zastupiteľstva, pretože to bol vlastne finálny dôvod, prečo 

sa dneska stretávame. 

Čiže, aby ten proces sa zmenil tak, aby, aby sme už 

nemuseli mať mimoriadko kvôli takto dôležitej veci.  

Neznižujem jej dôležitosť, myslím si, že jednoduchá 

úprava pri nejakom, pri nejakej ďalšej zmene štatútu by 

bola vhodná. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor,  

ja by som chcel interpelovať asi teda teba.  

Nie len teda moja mestská časť, ale aj iné mestské 

časti určite robia verejné obstarávanie na likvidáciu 
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odpadu. Ja tento rok už tretíkrát, lebo sa mi nikto 

neprihlásil do tej súťaže. Trikrát som oslovil aj našu 

mestskú organizáciu OLO, ani jedenkrát sa neprihlásila do 

súťaže.  

Keby sa aspoň prihlásila a bola drahšia, tak beriem, 

ale že prečo organizácia, ktorú máme v meste založenú na 

likvidáciu odpadu, sa mestským častiam nezúčastňuje súťaží 

na likvidáciu odpadu, mi je tak záhadné.  

A chcel by som ťa teda interpelovať, že či by si 

vedel nejak. 

Hovorím, keď sa zúčastnia a nevyhrajú, okej. Ale si 

myslím, že prioritne by mestské časti mali prostredníctvom 

OLa (OLO) likvidovať odpad. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. Dostanem to asi aj písomne.  

To znamená, že ukončujem diskusiu k tomuto bodu 

a ideme na bod Rôzne, že? Môžme ísť. 
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BOD 3 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže ideme na posledný bod dnešného zastupiteľstva 

a to je bod Rôzne. 

Nech sa páči, odovzdávam slovo poslancom 

a poslankyniam. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Naozaj?  

Pán Polakovič,  

máte slovo. 

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

Ja len som si teraz u, ako všimol, že ten 

predchádzajúci bod nebol bod Rôzne a myslel som si, že 

vstupujem do bodu Rôzne, takže ten môj príspevok nebol 

interpelácia, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

ale v zásade patril sem. 

Tým sa ospravedlňujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Dolinay,  

nech sa páči. 

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

Ja ja mám taký podnet.  

Keď sme sa už porátali s nesprávnymi ná tab smerovými 

tabuľami, tak by sme mali niečo urobiť možno aj s nesprávne 

mi, nesprávnou orientáciou pod Michalskou bránou. 

Všetci poznáte takú tú ružicu, ktorá tam smeruje na 

rôzne svetové strany. A keď si všimnete vzdialenosti od 

severného pólu a južného pólu po Michalskú bránu, sú 

rovnaké. Štyritisíc niečo kilometrov aj tam, aj naspäť. 

Takže by sme boli asi naozaj že pupok sveta. Že možno 

v tomto smere by sme mohli nie, urobiť niečo.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Vieme, vieme o tomto probléme. Už som ho dostal na 

stolík. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že ukončujem aj túto časť nášho mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

UKONČENIE ZASADNUTIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tým pádom ho môžem aj oficiálne ukončiť, že?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, nech sa páči.  

Slovo má organizačné, pani Kiczegová.  
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Nech sa páči. 

Poprosím pozornosť. Posledných  zopár sekúnd. 

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

oddelenia: 

Ja mám také technické upozornenie. 

Propo poprosím vás všetkých, odovzdať kartičky. Teraz 

neviem, asi bude ak desiatová prestávka. A potom sa, 

členovia mestskej rady zaprezentujú, kde dostanú kartičky 

mestskej rady.  

Lebo tieto kartičky nefungujú na systém mestskej 

rady, takže všetky treba odovzdať. 

Dobre?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím vás, takže nezahrávajte sa s tými kartičkami, 

odovzdávajte to,  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Lebo to bude problém (predsedajúci so smiechom). 

To už máme to, to upozornenie. 
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A ďakujem veľmi pekne. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ukončujem za za dnešné zastupiteľstvo. 

A vidíme sa o desiatej tu na mestskej rade. Dobre? 

Takže desaťminútová prestávka, alebo pätnásťminútová.  

(ukončenie o 09.44 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 Ing. Juraj Káčer 
poslanec námestník primátora 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
 hlavného mesta SR Bratislavy 
 Bratislavy  

X X 


