
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica 
 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
zo dňa 30. mája 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

máj 2019  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 2 

 

O B S A H  
 

Otvorenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy ................................ 9 

Otvorenie pracovnej časti mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy ................ 11 

Voľba overovateľov zápisnice............................ 12 

Voľba členov návrhovej komisie.......................... 15 

Schválenie programu..................................... 17 

 

Schválený program rokovania Mestského 
zastupiteľstva .............................. 25 

 

Bod 1 Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 30. 4. 2019 .......... 40 

Bod 1A Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa 
nájmupozemkov 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 ....... 50 

Bod 2 Návrh záverečného účtu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy za rok 
2018a hodnotiaca správa za rok 2018 ......... 66 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 3 

Bod 3 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta 
SR Bratislavy na rok 2019 ................... 81 

Bod 4 Návrh postupu hlavného mesta SR 
Bratislavy pri refinancovaní úveru 
v Československej obchodnej banke, a.s. ..... 91 

Bod 5 Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej 
republikyBratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských 
častiach Bratislava-Záhorská Bystrica, 
Bratislava-Podunajské Biskupice a 
Bratislava-Devínska Nová Ves ................ 97 

Bod 6 Zámer spracovania  Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2021 – 2030 s víziou do roku 2050 
(Metropolitný program Bratislava 2030) ..... 157 

BOD 7 Návrh na schválenie koncesnej zmluvy na 
zabezpečenie prevádzky Tepelného 
hospodárstva v mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto ...................... 163 

Procedurálny návrh ku hlasovaniu o bode číslo 5 - 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských 
častiach Bratislava-Záhorská Bystrica, 
Bratislava-Podunajské Biskupice 
a Bratislava-Devínska Nová Ves ............. 224 

Bod 8 Návrh prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu 
nebytovýchpriestorov v Domove seniorov 
Lamač ...................................... 232 

Bod 9 Návrh na predaj ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa 
pozemku v Bratislave, Roľnícka ulica, 
k. ú. Vajnory, parc. č. 2694/13, Mgr. 
Martinovi Šimíčkovi a Zuzane Šimíčkovej .... 238 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 4 

Bod 10 Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 
23097/6,spoločnosti Esterhazy Real 
Estate s.r.o., so sídlom v Bratislave ...... 238 

Procedúra k Rokovaniu mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy ............... 279 

Bod 5 Opakované hlasovanie ....................... 281 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských 
častiach Bratislava-Záhorská Bystrica, 
Bratislava-Podunajské Biskupice 
a Bratislava-Devínska Nová Ves ............. 281 

 

Bod 34 Interpelácie ............................... 285 

Bod 12 Návrh na predaj ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, 
spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so 
sídlom v Bratislave ........................ 296 

Bod 13 Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
častipozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 21885/1, Generálnej 
prokuratúre Slovenskejrepubliky, so 
sídlom v Bratislave ........................ 324 

Bod 14 Návrh na predaj ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa 
pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 
č. 1607/203, Kadnárova ulica, 
spoločnosti KO & KA spol. s r.o., so 
sídlom v Bratislave ........................ 336 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 5 

Bod 15 Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa 
predĺženiadoby nájmu v Zmluve o nájme 
pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 
zo dňa 08. 11.2012 v znení dodatku č. 1 
na dobu určitú 10 rokov, občianskemu 
združeniu Vagus so sídlom v Bratislave ..... 346 

Bod 16 Správa o výsledkoch kontroly vykonanej 
útvarom mestského kontrolóra 
hlavnéhomesta SR Bratislavy ................ 354 

Bod 17 Návrhy na poskytnutie dotácií pre 
žiadosti posudzované v rámci Grantového 
programu na podporu kultúry Ars 
Bratislavensis na rok 2019 v sume nad 
3 320,00 Eur/projekt ....................... 395 

Bod 18 Návrh na poskytnutie dotácií na 
športové podujatia konané v Bratislave 
v roku 2019 – Majstrovstvá sveta 
v karate WUKF v sume 10 000,00 Eur, 
Majstrovstvá Európy mládeže v šachu 
v sume 7 500,00 Eur a Majstrovstvá 
Európy vo volejbale žien v sume 
10 000,00 Eur .............................. 410 

Bod 19 Návrh na poskytnutie dotácie na chod a 
rozvoj aktivít pre Bratislavské 
dobrovoľnícke centrum v celkovej výške 
20 000,00 Eur .............................. 418 

Bod 20 Informácia o stave príprav projektov 
dopravnej infraštruktúry, ktorých 
realizácia sa predpokladá v rámci 
Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra 2014 – 2020 
a Integrovaný regionálny operačný 
program 2014 – 2020 ........................ 426 

Bod 20A Vystúpenie občanov o 16.00 h ............... 437 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 6 

Bod 21 Informácia o materiáloch, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom 
valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Národné tenisové centrum, 
a.s. ....................................... 445 

Bod 22 Informácia o účtovnej závierke za rok 
2018 a správe o hospodárení za rok 
2018, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením 
oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Bratislavská organizácia cestovného 
ruchu ...................................... 457 

Bod 23 Schválenie zástupkyne hlavného mesta SR 
Bratislava do Výboru zástupcov 
akcionárov obchodnej spoločnosti 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. ....................................... 466 

Bod 23A Návrh na zmenu stanov obchodnej 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu 
a.s. a návrh na vymenovanie zástupkyne 
do dozornej rady tejto spoločnosti ......... 475 

Bod 24 Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR 
Bratislavy z medzinárodnej 
iniciatívyMagistrála pre Európu ............ 481 

Bod 25 Návrh na menovanie zástupcov do rád 
škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskejpôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy pri základných 
umeleckých školách naulici Laurinská, 
Radlinského, Exnárova, Sklenárova, 
Vrbenského, Karloveská,Batkova, 
Daliborovo námestie a Istrijská, a pri 
centrách voľného času na 
Hliníckej,Pekníkovej a Gessayovej ul. 
v Bratislave ............................... 488 

Bod 26 Návrh na zverenie nehnuteľností do 
správy mestských častí hlavného mesta 
SR Bratislava .............................. 496 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 7 

Bod 27 Návrh na nájom nebytového priestoru vo 
výmere 201,09 m² v stavbe súpis. č. 136 
na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej 7 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže ........ 509 

Bod 28 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, 
k. ú. Dúbravka, parc. č. 563/12, 
Dušanovi Zajíčkovi, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku pod stavbou ........... 550 

Bod 29 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 .................................. 555 

Bod 30 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR 
Bratislavy na podiely k pozemkom v 
Bratislave, k. ú. Vrakuňa, vo 
vlastníctve Dr. Elisabeth Branik ........... 559 

Bod 31 Návrh na uplatnenie alebo na 
neuplatnenie predkupného práva hlavného 
mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky 
podiel prislúchajúci k stavbe so súpis. 
č. 2966 a k pozemku v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 7585 vo 
vlastníctve Alexandra Šalgu – 
Kýčerského ulica ........................... 582 

Bod 32 Informácia o vzdaní sa členstva Ing. 
Mariána Miškanina, PhD., ako občana-
neposlanca v komisii finančnej 
stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy ................................. 589 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 8 

Bod 33 Informácia o vybavených interpeláciách 
poslancov Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy ............... 593 

Bod 35 Rôzne ...................................... 602 

Ukončenie zasadnutia mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislava ............... 658 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 9 

OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

(09.20 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

... meškáme, ja by som začal. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ako?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Myslím, že sme už uznášaniaschopní. Dostanem signál 

či sme? Ale podľa ÖÖÖ opticky to vnímam, že sme 

uznášaniaschopní?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Myslím si, že áno.  

(poznámka: počuť mimo mikrofón „dvadsaťjedna, 

dvadsaťdva, dvadsaťtri. Dvadsaťtri.“) 

Ale už máme.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobrý deň.  
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Jáj.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Usaďte sa, myslím si, že sme uznášaniaschopní, že?  

Signál je aký? Že sme. Okej.  

Takže, áno.  

Ďakujem veľmi pekne.  

Do dobrý deň, pán poslanec. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, 

vážení hostia, 

otváram riadne zastup zasadnutie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy, na ktorom vás všetkých vítam. Ako aj starostov 

mestských častí a hostí.  

Než pristúpime k pracovnej časti zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, dovoľujem si vás ešte upozorniť na výstavu 

Základnej umeleckej školy Jána Albrechta z Petržalky, 

inštalovanú v predsálí Zrkadlovej siene, na ktorej sa 

predstavujú žiaci výtvarného odboru kresieb aj poetickým 

slovom pod názvom, a teraz budem recitovať,  

Príroda, ani dnešná doba napriek všetkým svojim 

snahám a najnovším technológiám nevymyslela nič lepšie. 

Príroda sa nevypína, nehučí, neklame. Všetko je v nej 
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dokonale premyslené, až do tých najmenších detailov. 

Každému sa rozdáva a sama zostáva pokojnou, znamenite 

plodnou a inšpirujúcou. Ako v minulosti, tak i dnes, ako 

pre roľníkov, tak aj pre umelcov.  

Takže, to bola ukážka aj poetického, poetického slova 

našich žiakov z našej zušky (ZUŠ). Preto osviežte sa aj vy 

pohľadom na prírodu, ako ju vidia deti zo ZUŠ Jána 

Albrechta z Petržalky.  

Prajem vám príjemný umelecký zážitok.  

Tak sa tešíme.  

 

 

OTVORENIE PRACOVNEJ ČASTI MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz pristúpime k pracovnej časti rokovania dnešného 

zas zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 12 

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina z všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiadali poslanci pán Pilinský, 

pán Korček a pán Hochšnohner. Ospravedlňujem sa. A na mňa 

tažké. 

Eee, eee.  

 

 

VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

za overť overovateľov zápisnice  žne z dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť 

Martina Kuruca a Lenku Antalovú Plavúchovú. 

Má niekto nejaký iný návrh?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón – ženský hlas) 

Áno. 
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Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dobre, teraz kto bude. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťštyri. 

Za dvadsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo sa nula. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

overovateľov zápisnice.  

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Voľba overovateľov zápisnice 

 Prítomní: 24 Áno 24 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   

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO 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  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová   J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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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 a dúfam, že vedia o tom, Milana Vetráka, 

Petra Lenču, Petra Lenča a Elenu Pätoprstú. 

Má niekto nejaký iný návrh?  

Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

Nech sa páči, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ja sa musím napiť. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťpäť. 

Za dvadsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a pohlaso, eee, poslancov. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komus komisiu podľa predloženého návrhu. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Voľba návrhovej komisie 

 Prítomní: 25 Áno 25 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   

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   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  
 

 
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   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová   J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník  
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Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz prosím návrhovú komisiu, aby zaujala svoje 

miesta a  súčasne žiadam poslancov a poslankyne, aby návrhy 

na zmenu a doplnenie uznesení odovzdávali návrhovej komisii 

písomne, jasne formulované a čitateľné na tlačive, ktoré sa 

nachádza na vašich stoloch. 

 

 

SCHVÁLENIE PROGRAMU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

Návrh programu rokovania dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva ste obdržali v pozvánke 23. mája. 
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(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 4. 2019 

2. Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2018 a hodnotiaca správa 
za rok 2018  

3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2019 

4. Návrh postupu hlavného mesta SR Bratislavy pri 
refinancovaní úveru v Československej obchodnej 
banke, a.s. 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských častiach 
Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské 
Biskupice a Bratislava-Devínska Nová Ves 

6. Zámer spracovania  Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný 
program Bratislava 2030) 

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

8. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 
sa  nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov 
Lamač 

9. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Roľnícka 
ulica, k. ú. Vajnory, parc. č. 2694/13, Mgr. 
Martinovi Šimíčkovi a Zuzane Šimíčkovej 
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10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a 
parc. č. 23097/6,spoločnosti Esterhazy Real Estate 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

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 

12. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, 
spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom 
v Bratislave 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, 
Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, 
so sídlom v Bratislave 

14. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Rača, parc. č. 1607/203, Kadnárova ulica, 
spoločnosti KO & KA spol. s r.o., so sídlom 
v Bratislave 

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve 
o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 zo dňa 
08. 11. 2012 v znení dodatku č. 1 na dobu určitú 10 
rokov, občianskemu združeniu Vagus so sídlom 
v Bratislave 

16. Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

17. Návrhy na poskytnutie dotácií pre žiadosti 
posudzované v rámci Grantového programu na podporu 
kultúry Ars Bratislavensis na rok 2019 v sume nad 
3 320,00 Eur/projekt 
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18. Návrh na poskytnutie dotácií na športové podujatia 
konané v Bratislave v roku 2019 – Majstrovstvá sveta 
v karate WUKF v sume 10 000,00 Eur, Majstrovstvá 
Európy mládeže v šachu v sume 7 500,00 Eur a 
Majstrovstvá Európy vo volejbale žien v sume 
10 000,00 Eur 

19. Návrh na poskytnutie dotácie na chod a rozvoj 
aktivít pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum 
v celkovej výške 20 000,00 Eur 

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

21. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.  

22. Informácia o účtovnej závierke za rok 2018 a správe 
o hospodárení za rok 2018, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu 

23. Schválenie zástupkyne hlavného mesta SR Bratislava 
do Výboru zástupcov akcionárov obchodnej spoločnosti 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

24. Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z 
medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre Európu 

25. Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta pri základných umeleckých školách na ulici 
Laurinská, Radlinského, Exnárova, Sklenárova, 
Vrbenského, Karloveská, Batkova, Daliborovo námestie 
a Istrijská a pri centrách voľného času na 
Hliníckej, Pekníkovej a Gessayovej ul. v Bratislave 

26. Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestských 
častí hlavného mesta SR Bratislava 

27. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 
201,09 m² v stavbe súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 
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4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

28. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 563/12, Dušanovi Zajíčkovi, ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 

29. 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 

30. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislavy na podiely k 
pozemkom v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve 
Dr. Elisabeth Branik 

31. Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na 
spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k stavbe so 
súpis. č. 2966 a k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 7585 vo vlastníctve Alexandra Šalgu 
– Kýčerského ulica 

32. Informácia o vzdaní sa členstva Ing. Mariána 
Miškanina, PhD., ako občana-neposlanca v komisii 
finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

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

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

35. Rôzne 

 

16.00 h vystúpenie občanov  
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Informačné materiály 

 
a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta 

SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta 
SR Bratislavy 

c) Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2019 vykonaných na 
základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 110/2019 
zo dňa 28.3.2019  

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

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

f) Informačný materiál ku vzniku a priebehu zadlženosti 
a nútenej správy v mestskej časti Bratislava-Devín 
k 30. 05. 2019 

g) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac apríl 2019 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V súlade so zákonom o obecnom zrianení zriadení dávam 

teraz hlasovať o návrhu programu rokovania mestského 

zastupiteľstva tak, ako vám bol zaslatý, zaslaný a ako bol 

aj zverejnený. 
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Ummm.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Ďakujem. 

Prítomných dvadsaťpäť. 

Za dvadsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula členov mestského zastupiteľstva. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Program rokovania 

 Prítomní: 25 Áno 25 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   

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 
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Ľ. Krajčír ÁNO 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  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová   J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Než vám odovzdám slovo, aby sme robili zmeny 

v programe, dovolil by som vám oznámiť, že z dnešného 

rokovania mestského zastupiteľstva sťahujem materiál pod 

bodom číslo 9 Návrh na predaj ako prípad hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave na Roľníckej 

ulici katastrálne územie Vajnory pánovi Šimíčkovi a pani 

Šimíčkovej, z dôvodu, že starosta mestskej časti Bratislava 

Vajnory inžinier Milan Vlček prehodnotil svoje pôvodné 

stanovisko.  

Ďalej si dovoľujem navrhnúť do dnešného programu 

zasadnutia mestského zastupiteľstva zaradiť materiál pod 

názvom Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Odvoz 

a likvidáciu odpadu, a es (a. s.), návrh na vymenovanie 

zástupkyne do dozornej rady tejto spoločnosti ako bod 

číslo, teraz mi musíte pomôcť,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

dva, ďakujem veľmi pekne. 23A. 

O tomto nemusíme hlasovať, že? Toto som. O týchto 

zmenách.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Potom spolu. Dobre.  

Vážené poslankyne a vážení poslanci,  

teraz máte vy možnosť navrhnúť zmeny v takto 

schválenom programe. 

Nech sa páči,  

máte slovo. 

Pani starost.  

Ešte raz asi. 

Pani starostka Aufrichtová, no. Tak. 

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

Ja by som chcela poprosiť predradenie bodu číslo 11 

za bod 1, takže 1A.  

A vzhľadom na to, že som dala záväzok, že na tom 

hlasovaní budem a v poobedných hodinách budem musieť 

rokovanie op opustiť na nejaký čas, aby sa nestalo, že 

tento bod bude prejednávaný práve v mojej neprítomnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, 1A, áno?  

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

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem. 

Keď niek, nikto iný nemá žiadne návrhy na zmenu 

programu a asi návrhová komisia po povie, čo ďalej, alebo 

prejdeme k hlasovaniu rovno o tom? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aj o všetkých, aj mojich. Hej? stiah. Dobre. 

To znamená, to znamená, to znamená,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže iba o tom OLe (OLO). Iba o tom OLe (OLO), že?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Kto.  
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(poznámka: počuť mužský hlas „Aj o tej a tej zmene, 

čo ...“) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno. 

Takže sťahujeme aj o mojom návrhu o s, hlasujeme 

o stiahnutí bodu. Dobre. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

Takže hlasujeme o mojom návrhu, a to vypustení bodu 

číslo deväť. Ide o pozemok vo Vajnoroch.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasoval jeden člen mestského zastupiteľstva. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Návrh na zmenu programu MsZ – vypustenie bodu číslo 9  
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Roľnícka ulica, k. ú. 
Vajnory, parc. č. 2694/13, Mgr. Martinovi Šimíčkovi 

a Zuzane Šimíčkovej 

 Prítomní: 29 Áno 28 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   

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   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

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   J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. 

Konštatujem, že predmetný materiál bol stiahnutý 

z programu. 

Ďalej dávam hlasovať o mojom druhom návrhu a to 

o zaradení materiálu pod názvom Návrh na zmenu stanov 

obchodnej spoločnosti OLO a tak ďalej ako som to čítal 

predtým.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Návrh na zmenu programu MsZ – zaradenie bodu 23A  
Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a 

likvidácia odpadu a.s. a návrh na vymenovanie zástupkyne do 
dozornej rady tejto spoločnosti 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  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 ÁNO J. Krúpa   

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 ÁNO S. Svoreňová  

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová   J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam hlasovať o návrhu pani starostky Aufrichtovej 

o zaradení bodu, to bol bod jedenásť, eee, ktorý sa týka 

prenájmu pozemku americkej ambasáde, ako bod 1A. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Návrh na zmenu programu MsZ – predradenie bodu 11 ako bod 
1A - Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmupozemkov 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 

 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  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 ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 34 

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   J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Už nemusíme, pán poslanec, už ne.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Teraz vás potrebujem, organizačné, trochu.  

Už, už ideme ďalej, nemusíme o, ako zase o zmenenom 

celku dať hlasovať? Ja si to nikdy neviem zapamätať.  

Konštatujem, že program dnešného zasadnutia mestského 

zastupiteľstva je definitívne upravený.  
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(poznámka:  

Program: 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 4. 2019 

2. 1a. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmupozemkov 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 

3. Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2018a hodnotiaca správa 
za rok 2018 

4. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2019 

5. Návrh postupu hlavného mesta SR Bratislavy pri 
refinancovaní úveru v Československej obchodnej 
banke, a.s. 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republikyBratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských častiach 
Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské 
Biskupice a Bratislava-Devínska Nová Ves 

7. Zámer spracovania Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja hlavného mestaSR Bratislavy na 
roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný 
programBratislava 2030) 

8.  Návrh na schválenie koncesnej zmluvy na 
zabezpečenie prevádzky Tepelnéhohospodárstva v 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto - Stiahnutý 
z rokovaniapredkladateľom 

9. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 
sa nájmu nebytovýchpriestorov v Domove seniorov 
Lamač 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 36 

10. 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častípozemkov v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a 
parc. č. 23097/6,spoločnosti 
EsterhazyRealEstates.r.o., so sídlom v Bratislave 

11. 12. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkovv Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, 
spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom v 
Bratislave 

12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častipozemku v 
Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej 
prokuratúre Slovenskejrepubliky, so sídlom v 
Bratislave - Stiahnutý z rokovania predkladateľom 

13. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Rača, parc. č. 1607/203, Kadnárova ulica, 
spoločnosti KO & KA spol. s r.o., so sídlom v 
Bratislave 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa predĺženiadoby nájmu v Zmluve 
o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 zo dňa 
08. 11.2012 v znení dodatku č. 1 na dobu určitú 10 
rokov, občianskemu združeniu Vagus so sídlom v 
Bratislave 

15. Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom 
mestského kontrolóra hlavnéhomesta SR Bratislavy 

16. Návrhy na poskytnutie dotácií pre žiadosti 
posudzované v rámci Grantovéhoprogramu na podporu 
kultúry ArsBratislavensis na rok 2019 v sume 
nad 3 320,00 Eur/projekt 

17. Návrh na poskytnutie dotácií na športové podujatia 
konané v Bratislave v roku 2019– Majstrovstvá sveta 
v karate WUKF v sume 10 000,00 Eur, Majstrovstvá 
Európymládeže v šachu v sume 7 500,00 Eur a 
Majstrovstvá Európy vo volejbale žien vsume 
10 000,00 Eur 
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18. Návrh na poskytnutie dotácie na chod a rozvoj 
aktivít pre Bratislavskédobrovoľnícke centrum v 
celkovej výške 20 000,00 Eur 

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

20. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované na riadnomvalnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. 

21. Informácia o účtovnej závierke za rok 2018 a správe 
o hospodárení za rok 2018,ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením oblastnejorganizácie 
cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného 
ruchu 

22. Schválenie zástupkyne hlavného mesta SR Bratislavy 
do Výboru zástupcovakcionárov obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

23. 23a. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a návrh na 
vymenovanie zástupkyne do dozornej rady tejto 
spoločnosti 

24. Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z 
medzinárodnej iniciatívyMagistrála pre Európu 

25. Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskejpôsobnosti hlavného mesta 
SR Bratislavy pri základných umeleckých školách 
naulici Laurinská, Radlinského, Exnárova, 
Sklenárova, Vrbenského, Karloveská,Batkova, 
Daliborovo námestie a Istrijská, a pri centrách 
voľného času na Hliníckej,Pekníkovej a Gessayovej 
ul. v Bratislave 

26. Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestských 
častí hlavného mesta SRBratislava 

27. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 
m² v stavbe, súpis. č. 136,na pozemku, parc. č.4, na 
Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
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formouobchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

28. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 563/12, DušanoviZajíčkovi, ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 

29. 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 vBratislave ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou 
vovlastníctve žiadateľa - Stiahnutý z rokovania 
predkladateľom 

30. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SRBratislavy na podiely k 
pozemkom v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve 
Dr. ElisabethBranik 

31. Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SRBratislavy na 
spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k stavbe so 
súpis. č. 2966 a k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 7585, vo vlastníctve Alexandra 
Šalgu– Kýčerského ulica 

32. Informácia o vzdaní sa členstva Ing. Mariána 
Miškanina, PhD., ako občana-neposlancav komisii 
finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkommesta Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

33. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstvahlavného mesta SR Bratislavy 

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

35. Rôzne 

16.00 h Vystúpenie občanov 
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Informačné materiály 

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

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

c) Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2019 vykonaných na základe 
splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy, uznesenie č. 110/2019 zo dňa 28.3.2019  

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

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

f) Informačný materiál ku vzniku a priebehu zadlženosti 
a nútenej správy v mestskej časti Bratislava-Devín 
k 30. 05. 2019 

g) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac apríl 2019 

koniec poznámky) 
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 30. 
4. 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže poďme na to. 

Prvým bodom dnešného rokovania mestského 

zastupiteľstva je materiál pod názvom Informácia o plnení 

uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy splatných k 30. aprílu 2019. 

Nech sa páči,  

organizačné, máte slovo. 

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

oddelenia: 

Dobrý deň. 

Takže, predkladáme materiál o plnení uznesení. Dneska 

na stoly vám bola dove, eee, daná nová verzia s novým 

návrhom uznesenia, kde boli doplnené ešte nejaké veci. 

Ja k tomu poviem len toľko, že teda, je rozdelený 

samozrejme materiál tak, ako vždy. Prvá časť splnené 

uznesenia, druhá časť priebežne plnené, tretia časť sú 
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uznesenia, ktoré navrhujeme na posunutie a štvrtá na 

zrušenie.  

Na posunutie termínov dávame návrh na bod na 

uznesenie, ktoré sa týka spracovania umies nových pravidiel 

na umiestnenie reklamných a propagačných inf a informačných 

zariadení.  

Tam treba ešte zistiť nejaké skutočnosti 

a dopracovať. A nie je to možné urobiť v tom časovom 

limite, ktorý bol daný.  

Takže navrhujeme to posunúť na termín september tohto 

roku. 26., ak si dobre pamätám, áno, 26. 9. 

Ďalší bod je uznesenie, ktoré sa týka štatútov 

predstavenstiev.  

Tam už nejaké boli schválené. Chýba nám Bratislavská 

vodárenská spoločnosť. Tam sa tiež ešte dorokuvávajú veci, 

čiže, materiál by bol tiež predložený na zastupiteľstve 

v septembri. Je takto návrh na posunutie termínu.  

V bode štyri sú ná, je, sú navrhnuté zrušenia 

uznesení.  

Prvé sa týka moratória dvojročného na výrub stromov 

v Prameňoch Vydrice.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 42 

Toto uznesenie je bezpredmetné, pretože v marci sme 

schválili zonáciu mestských lesov a toto územie spadá do do 

zóny Cé (C), v ktorej sa ťažba dreva nevykonáva, ani sa 

teda vykonávať nebude.  

Takže neni tam treba dvojročné moratórium, lebo sa 

tam vôbec ťažba nebude vykonávať.  

Ďalšie uznesenie je uznesenie, eee, pri uznesení 173 

z roku 2015 nie je mestské zastupiteľstvo oprávnené 

rozhodovať, či konanie začne, alebo nezačne. Na základe 

podnetu pani inžinierky Tatiany Kratochvílovej voči 

bývalému poslancovi mestského zastupiteľstva Martinovi 

Borguľovi,  lebo sa už začalo v zmysle ústavného zákona.  

V prípade, že predmetné uznesenie bude zrušené, 

konanie voči fer verejnému funkcionárovi možno začať, avšak 

až potom, ak sa opätovne stane verejným funkcionárom.  

Ďalšie uznesenie je 172 z roku 2015 a to, táto 

problematika bola, na riešenie predmetnej záležitosti bol, 

toto riešenie predmetnej záležitosti bolo zverené komisii 

finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 

mesta. Ide o kauzu Hitka, Nižňanský. 

A posledné uznesenie je 269, pri ktorom vychádzajú 

z obsahu, z jeho obsahu ako aj dodat sa dodatočne 
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preukázalo, nie je v súlade s platnou legislatou, ako i so 

štatútom hlavného mesta.  

Toľko z mojej strany.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Nech sa páči,  

máte slovo. 

Pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja už len krátko, lebo tých uznesení, ktoré riešime 

viacej a ja sám tiež niektoré riešim a eee v tom zozname 

tých zrušených uznesení je je pod bodom 4.3 to uznesenie, 

čo poznáme pod uznesením, že k pánovi Hitkovi. To by bolo 

dobré, tam teraz ešte nedávať, pretože mám informáciu, že 

magistrát sa snaží ešte s pánom Hitkom stretnúť a riešiť 

to. 
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Takže, ak vás môžem poprosiť, to tam sa dostalo 

nejakým spôsobom troška nedorozumením. Časť je aj na mne 

toho nedorozumenia.  

Tak ak by sa to dalo, že by ste si to prípadne ešte 

zobrali autoremedúrou, že vypustiť tú 4.3 a tie ostatné by 

tam zostali.  

To, to je v poriadku, to je tak, ako sme sa 

rozprávali.  

Tak dám na zváženie, že či to nenechať a potom 

povedzme na júnovom zastupiteľstve to nejakým spôsobom 

doriešiť. Po tom vašom stretnutí, ktoré budete mať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže autoremedúrou tento bod sťahujem zatiaľ.  

Nech sa páči,  

pani poslankyňa Ožvaldová.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Ja k prípadu Hitka.  

Pán Hitka oslovil aj mandátnu komisiu, aby sa 

zaoberala s jeho sťažnosťou.  

Som veľmi rada, že 5. júna pán riaditeľ a pán 

riaditeľ správy mm, odboru, odboru majetku sa stretne 

s ním. Takže potom, ja si myslím, že tie informácie by sa 

mohli posunúť aj pre náš, pre našu komisiu.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokiaľ nemáme ďalšie inputy do tejto diskusie 

k tomuto bodu, eee, pravdepodobne ho, dám o ňom hlasovať.  

Alebo, dávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Keďže bolo distribuované, bol distribuovaný návrh 

nového uznesenia, tak budeme hlasovať o návrhu nového 

uznesenia ako o celku s tým, že v tom bode štyri ako je 

novonavrhnuté, tak tam vypadne ten bod 4.3. 
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Takže, zostane tam 4.1, 4.2 a štyri štvorka sa stane 

štyri trojkou.  

Máte to aj na stoloch už ro namnožené, tak nebudem to 

celé čítať, ale tak ako vždy sa v tom bode jedna 

vyhodnocujú splnené uznesenia, v bode dva priebežne plnené  

uznesenia a v bode tri sú nové termíny plnenia uznesenia 

a v bode štyri je zrušenie niektorých uznesení.  

Pán primátor,  

môžte dať o tomto návrhu hlasovať ako o celku. 

Ďakujem pekne. 

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 tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 1-Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2019 

 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.  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 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 ÁNO 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 ÁNO 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   J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
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 30. 04. 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

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

1.2 č. 34/2019 časť C bod 2 zo dňa 7. 2. 2019 

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

1.4 č. 38/2019 časť C bod 4 zo dňa 7. 2. 2019 

1.5 č. 77/2019 časť B zo dňa 7. 3. 2019 

1.6 č. 85/2019 časť D zo dňa 7. 3. 2019 

1.7 č. 86/2019 časť B bod 1 zo dňa 7. 3. 2019 

1.8 č. 110/2019 časť C bod 2 zo dňa 28. 3. 2019 
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2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

2.1 č. 293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 

2.2 č. 661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 

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

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

2.5 č. 1743/2014 časť C body 1 a 3 zo dňa 25. 9. 

2014 

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

2015 

2.7 č. 1001/2017 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2017 

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

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

2.10 č. 40/2019 časť A bod 1 zo dňa 7. 2. 2019 

 
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 

3.1 
primátor 1058/2018 

bod 2 
zo dňa 21. 2. 
2018 

31. 3. 2018 
Nové termíny: 
27. 9. 2019 
31. 3. 2019 
30. 5. 2019 

 

T: 26. 9. 
2019 

3.2 
primátor 40/2019 

časť A bod 1 
zo dňa 7. 2. 
2019 

28. 3. 2019 
časť uznesenia 
splnená 28. 3. 
2019 
OLO,a.s.,DPB,a.s. 

T: 26. 9. 
2019 
- BVS, a.s. 
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4. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

4.1 č. 1212/2018 časť B bod 2 zo dňa 27. 9. 2018 

4.2 č. 173/2015 zo dňa 11. 06. 2015 

4.3 č. 269/2015 zo dňa 24. 09. 2015 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 1A NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMUPOZEMKOV 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 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame k bodu jedna A. Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa nájom pozemkov 

v katastri územného, v katastrálnom území Staré Mesto 

Spojeným štátom americkým. 

To je všetko vlastne. To je názov bodu. 
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Nech sa páči za predkladateľa má slovo pán Szabo. 

Je tam pán Szabo?  

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o výmeru tisíctristoosemnásť metrov 

štvorcových pri súčasnom sídle Veľvyslanectva Spojených 

štátov amerických za účelom užívania predmetu nájmu ako 

bezpečnostnej zóny pre Veľvyslanectvo Spojených štátov 

amerických v Slovenskej republike, vrátane oprávnenia na 

uskutočnenie a užívanie stavieb v rozsahu, v akom sú tieto 

stavby vybudované ku dňu uzavretia nájomnej zmluvy. A to 

najmä kontrola vstupu, kontrola pošty, pevne kotevné 

oplotenie, pevné a hydraulicky výsuvné stĺpiky, pevné 

oceľové stĺpiky, bariérové kvetináče, pevné stĺpiky, 

vysúvateľná bariéra pre autá a úpravy vonkajších spevnených 

plôch na dobu určitú na šesť rokov od odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy za nájomné štyristoosemdesiatjednatisíc 

sedemdesiat eur ročne, čo predstavuje v podstate jedno euro 

za meter štvorcový denne.  

Tento návrh uznesenia sme ešte doplnili na základe 

konzultácie, alebo rokovania s mestskou časťou Staré Mesto. 

V laviciach máte doručené ný upravený návrh, kde sa ďalej 

dopĺňa suma tristošesťdesiattisícosemstodva eur aj 

päťdesiat centov z nájmu, čo predstavuje sedemdesiatpäť 
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percent celkového ročného nájomného nájomca uhradí hlavnému 

mestu a stodvadsaťtisícdvestošesťdesiatsedem eur aj 

päťdesiat centov, čo predstavuje dvadsaťpäť percent 

celkového ročného nájomného nájomca uhradí mestskej časti 

Bratislava Staré Mesto.  

Uvedený materiál predkladáme a v rámci diskusie ešte 

odpovieme na prípadné otázky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani starostka,  

máte slovo. 

Ja by som chcela vyjadriť veľkú spokojnosť s tým, 

akým spôsobom prebehlo nakoniec rokovanie aj s mestom, aj 

s veľvyslanectvom americkej amba, teda uesá (USA), došlo 

tak k tejto dohode a požadovala by som teda, pokiaľ môžme, 

môžete podporiť tento návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Buocik. 

Pan, faktická, pán Budaj. 

Ospravedlňujem sa.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nestihol som sa prihlásiť. Máme stále ten starý 

rokovák.  

Chcem veľmi podporiť toto, tento návrh, pretože 

strácame rok čo rok obrovské peniaze. Strácame ho len kvôli 

propagandistickému ťahu istého nášho bývalého kolegu. 

Všetci vieme o čo ide.  

Snažil sa aj v tomto meste vzbudiť akési protizápadné 

nálady a symbolom mal byť jeho predstieraný boj s plotom, 

ktorý ale musí zostať na základe medzinárodných dohôd 

Slovenskej republike a záväzkov. 

Jediné čo sa takto dosiahlo je strata, odhadujem, že 

už je to jeden a pol milióna eur, ktoré mohli naozaj 

Bratislave pomôcť a ktoré sme chceli smerovať práve do 
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skrášlenia tohoto kúta Bratislavy. Verme, že aspoň teraz sa 

už nikto nepodujme (gong) pokrač (poznámka: hovor mimo 

mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Buocik.  

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, dámy a páni,  

no, v zásade do bodky som chcel povedať aj to, čo 

povedal pán poslanec Budaj. Takže toho sa v plnej miere 

pridŕžam. 

Chcem sa opýtať a dve veci.  

Jedna je taká trošku technická.  

To rozdelenie, to rozdelenie tých príjmov, ono je, 

ono je v rozpore s tým, ako je to koncipované v Štatúte 

hlavného mesta. To štandardné delenie medzi mesto a mestské 

časti. Len sa chcem teda opýtať, že či toto je, je 

korektné. Nič proti tomu návrhu, ja mu veľmi dobre 

rozumiem, aj sa s ním stotožňujem, len či takéto niečo ad 
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hok (ad hoc) rozdelenie príjmov z majetku mesta nám zákon 

a štatút umožňuje. To je moja prvá otázka.  

A druhá otázka smeruje k tomu, že nie celkom rozumiem 

tomu, čo sa stane po uplynutí doby šiestich rokov 

v prípade, ak sa uplatní opcia, alebo sa neuplatní opcia.  

Tiež je to technická otázka, ktorú prosím pána Szaba, 

aby mi na ňu zodpovedal.  

A samozrejme, že ten materiál podporím. Malo sa to 

podporiť už dávno. A ja teda môžem povedať, keďže mám 

podobnú históriu v tomto zastupiteľstve ako pán Budaj, 

takže určite pán Budaj aj ja sme za tento materiál vždy 

hlasovali. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Szabo,  

máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Ďakujem za otázky. 
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Čo sa týka rozdelenia toho príjmu, v tomto prípade 

upozorňujem na to, toto nejde podľa toho štat, alebo podľa 

tých ustanovení štatútu. Tie ustanovenia štatútu hovoria 

v prípade predaja zvereného majetku, respektíve majetku 

v priamej správe. Tu sa bavíme o situácii, keď vlastníkom 

pozemku a je hlavné mesto a má ho v priamej správe, avšak 

komunikácia, ktorá sa nachádza na pozemku, je, je v správe 

mestskej časti. 

Čiže, z takéhoto dôvodu došlo ku konzultácii, alebo 

ku komunikácii medzi hlavným mestom a mestskou časťou 

a dohodli sme sa, alebo dohodli sme takýto percentuálny 

pomer, ktorý je následne na základe tohto uznesenia bude 

preklopený aj do do do zmluvy.  

Vzhľadom na to, že je to trojstranná zmluva, to 

znamená, že to podpisuje, podpisujú Spojené štáty americké, 

Bratislava ako hlavné mesto a mestská časť Staré Mesto. 

Čo sa týka toho šesťročného obdobia, toto v podstate, 

ono to súbezne, súbežne vyplynulo jednak z komunikácie 

alebo z diskusie vyply na finančnej komisii, kde, kde sa 

otvorila otázka, otázka ako získať finančné prostriedky, by 

som tak povedal, ktoré, o ktoré sme aj na základe 

predchádzajúcej diskusie viacmenej prišli za posledné 

obdobie. A jednak aj vyplynulo to celkovo z diskusií so 

zástupcami americkej ambasády vzhľadom na to, že mesto, 

samozrejme, tak ako som to aj uviedol aj na finančnej 
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komisii, súbežne pracuje, intenzívne pracuje na riešení 

relokácie sídla americkej ambasády.  

Vieme všetci, že, že to oplotenie a to okolie bolo 

takým, by som povedal, možno neuralgickým bodom v poslednom 

období. A takisto jako mesto, takisto aj zástupcovia 

americkej ambasády vyjadrili záujem čím skôr riešiť tú 

relokáciu. Avšak reálne vzhľadom na komplexnosť toho 

prípadu a a komplikovanosť reálne je tam potrebné toto 

obdobie, aspoň tých šiestich rokov, kým Spojené štáty 

americké dokážu získať pozemok, na ktorom následne bude 

môcť vybudovaná, vybudovaná eee vybudovaná centrála, alebo 

sídlo, nové sídlo Spojených štátov amerických. 

V prípade, ak sa toto do tých šiestich rokov udeje, 

v tom prípade majú možnosť tú opciu, a získajú stavebné 

povolenie, tak v tom prípade majú opciu ešte na ďalšie tie 

tri roky. Ale to už je to obdobie, keď už všetci budeme 

vedieť, že, že kde je ten pozemok, sú na to vydané 

stanoviská, a teda už vieme, že, že ten príbeh oplotenia 

a príbeh ambasády na Hviezdoslavovom námestí sa už rieši 

a už vidíme riešenie. 

Čiže, čiže, čiže, koniec toho tunela.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Buocik. 

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

Ja sa veľmi ospravedlňujem.  

Vôbec nie je problém v šiestich rokoch, ale 

nerozumiem, čo sa udeje po tých šiestich rokoch. Po 

šiestich rokoch v prípade ak budú mať právoplatné stavebné 

povolenie, požiadajú o opciu a budú ďalej platiť jedno euro 

za meter štvorcový. Ale v bode tri ho píšete, že po 

uplynutí doby šiestich rokov sa zmení nájomné na nula celá 

nula tri eura. A toto je moja otázka, že v prípade ak 

nebude právoplatné stavebné povolenie, tak potom idú platiť 

tri centy za meter štvorcový? To to eee aký režim nastane 

po uplynutí šiestich rokov?  

Chápem čo sa udeje v situácii, keď budú mať 

právoplatné stavebné povolenie a kiežby to tak bolo. Jasné, 

však všetci na tom pracujeme, ale čo sa stane v situácii, 

ak ho nebudú mať?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

K tomuto, k tomuto by som doplnil, že pôvodný návrh 

v predošlom období znel, ak sa nemýlim, na, na tri roky, 

plus dva roky predĺženia. A toto na základe, predĺženia tej 

zmluvy počas výstavby, kde aj pôvodne bolo za zadefinované, 

že do doby získania toho pozemku sa bude platiť jedno euro 

za meter štvorcový a už počas tej výstavby, počas tej 

výstavby má byť regulovaný ten nájom. A my sme v podstate 

doplnili, po tých ďalších diskusiách sme predĺžili tú 

lehotu, kým nám budú platiť takmer pol milióna.  

To znamená, že o ďalšie tri roky. Ďalšie tri roky sme 

získali. Ale nie je to, ne nemá to byť v podstate riešením 

ani pre mesto, ani pre zástupcu americkej ambasády, skôr je 

to, skôr je to motivácia na to, aby z oboch strán došlo 

k krokom vedúcim počas tých šiestich rokov k vyriešeniu 

otázky sídla americkej ambasády.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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To znamená, že ak nikto nemá ďalší, ďalší podnet do 

diskusie, ja poviem iba jednu vec. Dva a pol roka 

Bratislava prichádza denne o tisíc tristo eur. Denne 

o tisíc tristo eur. Kvôli tejto veci.  

A som rád, že sa s ňou pohneme. 

To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Ďakujem. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Máme tu návrh nového uznesenia ako celku.  

Čiže, budeme hlasovať nie o tom pôvodnom uznesení, 

ale o tom, ktoré vám bolo distribuované teda na hlasovanie 

s tým, že upozorňujem, že je potrebné na schválenie tri 

pätiny všetkých poslancov, ak máme prijať toto uznesenie. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o uznesení ako o celku. O tom 

novom návrhu uznesenia. 
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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.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 1A-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmupozemkov 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 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

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

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová 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   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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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 

Uznesenie  
zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom pozemkov v Bratislave, 

k. ú. Staré Mesto: 

- parc. č. 21377/11 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 1 175 m², 

- parc. č. 21378/20 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 12 m², 

- parc. č. 21377/13 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 50 m², 

- parc. č. 21378/4 – ostatné plochy vo výmere 4 m², 

- parc. č. 21378/21 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 17 m², 

- parc. č. 21378/33 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 15 m², 

- parc. č. 21375/6 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 33 m², 
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- parc. č. 21375/7 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 12 m², 

spolu vo výmere 1 318 m², 

1. Spojeným štátom americkým za účelom užívania predmetu 

nájmu ako bezpečnostnej zóny pre Veľvyslanectvo USA 

v Slovenskej republike, vrátane oprávnenia 

na uskutočnenie a užívanie stavieb v rozsahu, v akom sú 

tieto stavby vybudované ku dňu uzavretia nájomnej 

zmluvy, a to najmä kontrola vstupu, kontrola pošty, 

pevne kotvené oplotenie, pevné a hydraulicky výsuvné 

stĺpiky, pevné oceľové stĺpiky, bariérové kvetináče, 

pevné stĺpiky, vysúvateľná bariéra pre autá a úpravy 

vonkajších spevnených plôch, na dobu určitú na 6 rokov 

odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 

481 070,00 Eur ročne, čo predstavuje 1,00 Eur/m²/deň, 

z toho: 

1.1 360 802,50 Eur, čo predstavuje 75 % celkového 

ročného nájomného, nájomca uhradí hlavnému mestu SR 

Bratislave, 

1.2 120 267,50 Eur, čo predstavuje 25 % celkového 

ročného nájomného, nájomca uhradí mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, 

s podmienkou, že nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná 

do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 
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hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva 

nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

2. Nájomca je oprávnený uplatniť trojročnú opciu, 

na obnovenie nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok, 

pokiaľ minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby nájmu 

preukáže právoplatné stavebné povolenie na výstavbu 

novej budovy zastupiteľstva Spojených štátov amerických 

v Slovenskej republike. 

3. Nájomca platí nájom 1,00 Eur/m²/deň po dobu 6 rokov 

odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy. Potom nájomca 

zaplatí nájomné v sume 0,03 Eur do konca nájomného 

vzťahu. 

4. Všetky finančné záväzky nájomcu vyplývajúce z nájomnej 

zmluvy podliehajú dostupnosti finančných prostriedkov, 

ktoré každoročne vyčleňuje Kongres Spojených štátov 

amerických. 

Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto 

na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici, Spojeným 

štátom americkým, na dobu určitú na 6 rokov odo dňa 

účinnosti nájomnej zmluvy s trojročnou opciou, na obnovenie 

nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok, je predkladaný 

na schválenie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
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ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o nájom pozemkov 

dotknutých vybudovanou bezpečnostnou zónou 

pre Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike. Uzatvorením 

zmluvy o nájme pozemkov bude majetkovoprávne zabezpečené 

užívanie bezpečnostnej zóny Veľvyslanectva USA na ďalšie 

obdobie a stanovenie výšky nájomného. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 

BOD 2 NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU HLAVNÉHO 
MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY ZA ROK 2018A HODNOTIACA 
SPRÁVA ZA ROK 2018 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prejdime na bod číslo dva Návrh na zmenu rozpočtu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2019. 

Nech sa páči za predkladateľa šéf sekcie financií.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Návrh záve, takže bod číslo dva Návrh záverečného 

účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 

2018 a hodnotiaca správa za rok 2018. ospravedlňujem sa.  

Nech sa páči,  

pán Lupták, máte slovo. 

Matúš   L u p t á k ,  MA,   poverený vedením sekcie 

financií: 

Ďakujem pekne. 

Predkladáme teda na dnešné zastupiteľstvo návrh 

záverečného účtu za za ostatný rok, ktorý zhŕňa teda 

hospodárenie tohto mesta za rok 2018. 

Materiál bol posledných pätnásť dní zverejnený. 

Nedostali sme k nemu žiadne pripomienky.  

Základné zhrnutie tohto, tohto záverečného účtu je 

teda v prebytku dosiahnutom za minulý rok, ktorý bol 

v celkovej výške až tridsaťdva miliónov, predovšetkým 

z nerealizácie a posunutiu realizácie viacerých 

investičných akcií od tých najväčších, ako teda 

modernizácia Karloveskej radiály až po viaceré menšie.  
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Tento prebytok sa následne prerozdeľuje do Rezervného 

fondu v nie úplne celej sume, iba v sume osemnásť miliónov, 

keďže sa z neho vylučuje minulý rok načerpaný úver, ktorý 

bol schválený na konkrétne účelové akcie a teda bude na 

tieto akcie použité aj tento rok.  

A taktiež sa tam vylučuje taký prebytok eee poplatku 

za komunálny odpad vo výške približne jedného milióna eur 

a nejaké drobné štátne príjmy a dotácie.  

Týchto osemnásť miliónov sa teda rozdeľuje v zmysle 

štatútu a v zmysle štatútov jednotlivých fondov do 

Rezervného fondu a Fondu na rozvoj telesnej kultúry.  

Čo sa týka zadlženosti, tak mesto dosiahlo ku koncu 

roka 2018 zadlženosť na úrovni päťdesiatjedna celá 

šesťdesiatšesť percenta bežných príjmov za rok minulý.  

Očakávame pri eee ta plánovanom načerpaní všetkých 

úverov podľa rozpočtu dvetis za rok 2019 dosiahnutie úrovne 

štyridsaťdeväť percent na konci roku 2019. 

Takže.  

Ešte teda pripomeniem, že došlo k zmene, jednej zmene 

uznesenia oproti mestskej rade, je to aj v dôvodovej správe 

a to z toho dôvodu, to z toho dôvodu, že audítorská 

spoločnosť, ktorá momentálne vykonáva audit tohoto mesta 

ešte nedokončila eem správu k individuálnej účtovnej 
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závierke. Takže tá bude predložená na najbližšie 

zastupiteľstvo potom, ako dokončená bude.  

Ešte nevieme, či to stihnú do jú do júnového 

zastupiteľstva, alebo do septembrového. 

Takže, to bola len mierna zmena uznesenia oproti 

mestskej rade.  

A to je za mňa všetko.  

Ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Ďakujem pekne. 

K tomuto bodu?  

Nech sa páči, máme tu pána Ďurčiho, ktorý by chcel 

vystúpiť k tomuto bodu.  

Prosím vás, odhlasujme možnosť jeho prítomnosti 

a diskusie k tomuto bodu. 
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Nech sa páči. 

(Hlasovanie.) 

Myslím, že je to tak, že my už sme uzavreli našu 

diskusiu, že?  

Organizačné, môžte, prosím vás, byť so mňou? Nechcú 

byť so mňou.  

Uzavreli sme diskusiu poslaneckú a teraz môže ísť 

diskusia k tomuto návrhu občanov. 

Nech sa páči, máte slovo, pán Ďurči. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň prajem. 

Prosím vás pekne, chcem sa dotknúť iba časti hodnota, 

hodnotová správa vyhodnotenie programu rozpočtu výdavkoch 

hlavného mesta, otázka dopravy.  

Neviem nakoľko ste si pozreli tie čísla, ale chodil 

mi mráz po chrbáte, pretože, keď si pozriete kapitálové 

výdavky plnenie na osem celé šesťdesiatjedna.  

Pozrieme si ďalej, údržba cyklotrás, parkovísk, 

kapitálové výdavky tridsaťšesť celé päť. 
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Čo je ale najotrasnejšie a nasvedčuje to na 

nekoncepčnosť bývalého vedenia je, že na opravy miestnych 

komunikácií bol rozpočet sedemdesiatosemtisícsedemsto 

metrov štvorcových, urobených bolo stotridsaťdva. Čiže 

navýšenie o šesťdesiatosem percent.  

Opravy ciest z dvadsaťdvatisíc na 

dvestoštyridsaťtritisíc. Rozdiel tisícštyri percentá.  

Toto je to, čo som kritizoval pri minuloročnom 

rozpočte, že je to populizmus, a vyslovená anarchia. Kde sa 

opravovali komunikácie hlava, nehlava. Kde sa frézovalo, 

kde sa nemuselo, lebo vozovky sa v prvom rade budujú nové, 

rekonštruujú, rozširujú a nie kombajnujú. Toto je sprosté 

kombajnovanie.  

Nehnevajte sa na mňa, tisíckrát? Potom je tá 

nekvalita.  

Hovorím, akých máme dodávateľov. Dodávatelia sú 

dobrí. Ale vedenie je na figu. Je to horšie ako za 

komunistov.  

Keď sme robili električku, tak sme ju tam skúšali 

a prišiel Šlapka a čakal jako to vychádza. Povedali sme, 

zle. Tak sa fréz, tak sa hutnilo ďalej. Toto? Toto je niečo 

strašné.  

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

Bavíme sa ale o bývalom vedení, hej? Aby to bolo 

jasné. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Ja. Je to rozpočet za minulý rok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Len taký detail, ktorý by som chcel, aby tu bol. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Tu je vidieť jasne neschopnosť, totálny amaterizmus, 

diletantizmus, aj dejšu, až deštrukciu bývalého vedenia 

mesta a ukazuje to na turecké hospodárstvo a nehospodárne 

nakladanie s finančnými prostriedkami. 

Prosím vás pekne. Kritizoval som tu taktiež. Pri 

týchto objemoch, bavíme sa o Gagarinke. Prečo nebola 
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opravená komunikácia na Gagarinovej ulici? Prečo nebola 

opravená ulica Svornosti pred križovatkou s Popradskou? Čo 

nám mohlo urobiť ďaleko plynulejší prechod.  

Tu sa, tu sa skutočne šafári od buka do buka. A je to 

hlavne úloha pre pána mestského kontrolóra, štatutárneho 

veľkého člena SMERu (SMER). 

Takže, pán Miškanin,  

želám vám veľa chuti do roboty.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem  

Občan Marián   Ď u r č i :  

No a keď sa teraz ešte pozrieme na čistenie uličných 

vpustov.  

To to je des! Máte dvakrát desaťtisíc dvadsaťsedem 

uličných vpustov a vyčistili ste 

dvetisícšesťstoštyridsaťosem. Trinásť celé os (gong) 

percenta. Niečo strašné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Nech sa páči, pán Tešovič, poslanec, máte slovo, máte 

faktickú vlastne.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

V mnohom ste mi hovorili z duše. Ja by som chcel 

možno zhrnúť len, len už tým, čo tu, čo tu zaznelo 

v minulosti, že sme údajne mali nájsť na sto, prestretý 

stôl, ale našli sme prázdnu, prázdnu špajzu.  

A má toto vedenie čo naprávať. A ja som rád, že sa už 

robia opatrenia.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi. 

Môžme ísť ďalej?  

Pani, pani starostka Čahojová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Som rada, že pánovi Ďurčimu môžem dať v plnom rozsahu 

za pravdu.  

Ja som veľmi rada, že obyvatelia Bratislavy dali 

bývalému vedeniu veľmi zlé vysvedčenie. A ja by som, ak by 

to bolo možné, ešte aj pritvrdila.  

Čiže, ak sa nájdu nejaké skutočné pochybenia, 

dokázateľné, aby sa, aby niekto niesol aj osobnú 

zodpovednosť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia tak, ako nám bol 

predložený. Sú tam body A, Bé (B), Cé (C). 
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V bode A stanovisko mestského kontrolóra berieme na 

vedomie,  

v bode Bé (B) sa vlastne schvaľuje celkové 

hospodárenie mesta za minulý rok a je tam aj návrh na 

rozdelenie prebytku, 

a v bode Cé (C) žiadame pána primátora, aby vykonal 

zúčtovanie finančných vzťahov mestskej organizácii a mestom 

založených spoločností s rozpočtom. 

Čiže, pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula členom a členiek mestského zastupiteľstva. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 
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Bod 2-Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2018a hodnotiaca správa za rok 

2018 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  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 ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
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D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za rok 2018 a hodnotiaca správa za rok 2018 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. berie na vedomie 

stanovisko mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2018. 

B. schvaľuje 

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2018 bez výhrad. 
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2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 

2018, ktorý vykazuje: 

2.1 v bežnom rozpočte príjmy v sume 304 278 538,96  

Eur, výdavky v sume 273 668 303,23 Eur a prebytok 

v sume 30 610 235,73 Eur, 

2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 3 592 759,88 

Eur, výdavky v sume 28 749 456,81 Eur a schodok v 

sume 25 156 696,93 Eur, 

2.3 príjmové finančné operácie v sume 31 563 073,51 

Eur, výdavkové finančné operácie v sume 

5 000 000,00 Eur a zostatok finančných operácií 

v sume 26 563 073,51 Eur. 

3. Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení 

finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného 

mesta SR Bratislavy za rok 2018 v sume 5 453 538,80 

Eur. 

 

4. Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom 

účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 v sume 

32 016 612,31 Eur. 

5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov 

hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018. 
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6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským 

organizáciám a hlavným mestom SR Bratislavou založeným 

spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z 

rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018, a 

finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného 

mesta SR Bratislavy za rok 2018 s prebytkom pre účely 

tvorby peňažných fondov v sume 18 075 652,49 Eur. 

7. Prídel prebytku z celkového hospodárenia hlavného mesta 

SR Bratislavy za rok 2018 pre účely tvorby peňažných 

fondov v sume 18 075 652,49 Eur: 

7.1 do rezervného fondu 18 072 060,53 Eur, 

7.2 do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 

3 591,66 Eur. 

 

 
C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií 

a hlavným mestom SR Bratislavou založených spoločností s 

rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018. 

T: 30. 09. 2019 

koniec poznámky) 
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BOD 3 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo tri. Návrh na zmenu rozpočtu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2019. 

Nech sa páči, za predkladateľa má slovo pán Lupták. 

Matúš   L u p t á k ,  MA,   poverený vedením sekcie 

financií: 

Ďakujem pekne. 

Čiže, v nadväznosti na schvále, práve schválený 

záverečný účet predkladáme aj návrh na zmenu rozpočtu, 

ktorá prerozdeľuje časť vytvoreného prebytku predovšetkým 

na nasledovné väčšie investície v súvislosti aj 

s pripravovaným parkovaním a skvalitnením emhádé (MHD). Je 

tu navýšenie investičného transferu pre Dopravný podnik na 

rekonštrukciu električkových tratí na Americkom námestí 

a v Záhumeniciach v Rači.  

A taktiež aj na menšiu modernizáciu zastávok, 

predovšetkým teda na modernizáciu označníkov.  
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Rovnako je tu v zmysle už schválenej chodníkovej 

novely a eem zvýšených nárokov na zimnú údržbu kapitál, 

zvýšenie kapitálových výdavkov na zabezpečenie zimnej 

údržby chodníkov ako keby nákum prvý, nákup prvých 

mechanizmov pre budúci komunálny podnik.  

Ide o niekolko vozidlo, vozidiel, ktoré sú v tej 

dôvodovej správe vymenované, s cieľom teda, aby mesto bolo 

schopné už túto zimu zabezpečiť minimálne aspoň teda údržbu 

chodníkov.  

Taktiež je tam mierna úprava, mierna úprava výdavkov 

na cesty s tým, že niektoré pôvodne plánované rekonštrukcie 

mosta sa budú rekonštruovať investične, a teda dochádza tam 

k nejakému navýšeniu prostriedkov na bežné úpravy ciest. 

A taktiež sa tam zapájajú viaceré poslanecké priority 

do rozpočtu, ktoré postupne s vami komunikujeme a prepájame 

vás s odbornými sekciami, aby s, aby poslanecké priority 

boli dotiahnuté, dotiahnuté do konca.  

Eem. Eee. Upravuje sa taktiež aj účel prostriedkov 

pôvodne plánovaných na výstavbu nájomných bytov Pri kríži. 

Tieto prostriedky budú sčasti použité na nákup 

a rekonštrukciu budovy ŽSR v Rači s cieľom premeny tejto 

budovy práve na nájomné bývanie.  
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Kde si teda dovoľujem aj navrhnúť predkladateľovi 

opravu textu materiálu, keďže došlo medzi zverejnením 

materiálu a dnešným zastupiteľstvom k miernej zmene kúpnej 

ceny zo strany ŽSR.  

Takže na strane štyri v tabuľkovej časti sa v texte 

materiálu v programe 8.1.1 mení pôvodná suma 

dvestojedenásťtisícsedemstopäťdesiat eur v kapitálových 

výdavkov na rekonštrukciu budovy ŽSR pre účely zabezpečenia 

nájomných bytov na novú sumu 

stodeväťdesiattisícstodvadsaťšesť eur.  

A v programe 8.2.2 sa mení pôvodná suma 

štyristopäťdesiatosemtisícdvestopäťdesiat eur 

v kapitálových výdavkov na kúpu budovy ŽSR pre účely 

zabezpečenia nájomných bytov na novú sumu 

štyristosedemdesiatdeväťtisícosemsto sedemdesiatštyri eur 

z dôvodu teda, že došlo k spresneniu ceny, za ktorú ŽSR 

budovu odpredáva.  

Pôvodný návrh vychádzal zo zverejnenej ponuky vo 

výzve. Aktuálna cena odráža hodnotu budovy podľa znaleckého 

posudku.  

A celková bilancia rozpočtu sa touto zmenou nemení.  

Takže, toľko za mňa. 

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.  

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Vidím, že už ste reagovali na moje upozornenie, teraz 

som si to rýchlo na nalistovala, projekt a rekonštrukcia 

karloveskej knižnice ste autoremedúrou opravili tú položku.  

Takže veľmi pekne ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 85 

Ja len pre istotu, lebo to toto čo čítal vlastne pán 

predkladateľ je normálne ako v tom materiáli ako zmena toho 

materiálu. Čiže, za normálnych okolností by sa to malo 

dávať ako pozmeňovák.  

Tak ja to radšej prečítam a potom vás vyzvem, že aby 

ste si to zobrali autoremedúrou, nech je to formálne 

v poriadku, aby to niekto prípadne nenamietal.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže, ja to ešte zopakujem. Nechcem zdržiavať, tam 

v tom bode štyri na strane, na strane štyri je taká tabuľka 

a v tej tabuľke v tom texte materiálu v programe 8.1.1 sa 

mení pôvodná suma dvestojedenásťtisícsedemstopäťdesiat eur 

v kapitálových výdavkov na rekonštrukciu budovy ŽSR na 

účely zabezpečenia nájomných bytov na novú sumu 

stodeväťdesiattisícstodvadsaťšesť eur.  

A v programe 8.2.2 sa mení pôvodná suma 

štyristopäťdesiatosemtisícdvestopäťdesiat eur kapitálových 

výdavkov na kúpu budovy ŽSR pre účely zabezpečenia 

nájomných bytov na novú sumu štyri sedem deväť osem sedem 
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štyri eur z dôvodu, že došlo k spresneniu ceny, za ktorú 

ŽSR budovu odpredáva.  

Pôvodný návrh vychádzal zo zverejnenej ponuky vo 

výzve. Aktuálna cena odráža hodnotu budovy podľa znaleckého 

posudku.  

Čiže, toto by bol ten pozmeňujúci návrh k tomu 

samotnému materiálu. Nech je to formálne takto v poriadku, 

aby neboli nejaké pochybnosti. Ale aby som to nemusel dávať 

ako pozmeňovák, tak pán primátor, dávam na zváženie, že si 

toto zoberiete 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

teraz ako autoremedúrou, pričom sa nemenia vôbec tie 

čísla v tom rozpočte. Ide len o, ide len o opravu textu 

v tej, v tej jednej tabuľke. 

Ďakujem pekne. 
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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: 

Tak prosím teda o vyjadrenie, či si to zoberiete 

autoremedúrou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Beriem si túto zmenu autoremedúrou.  

Tým pádom 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  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2019 nasledovne, tak ako to tam máte rozpísané.  

Čiže, bod jedna je zvýšenie bežných príjmov, 

bod dva je zníženie bežných výdavkov, 
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v bode tri zvýšenie kapitálových výdavkov 

a v bode štyri zvýšenie príjmových finančných 

operácií,  

s tými číslami, ktoré sú tam uvedené a vrátane tej 

autoremedúry, ktorú ste pred chvíľou, pán primátor, zobral 

na strane štyri v tej tabuľke.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Dávam hlasovať 

o tomto ná (gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 
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Bod 3-Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2019 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  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 ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
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Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 

2019 

Uznesenie  
zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 

nasledovne: 

1. zvýšenie bežných príjmov o 11 544,00 Eur, 

2. zníženie bežných výdavkov o 120 188,00 Eur, 

3. zvýšenie kapitálových výdavkov o 10 158 635,00 Eur, 

4. zvýšenie príjmových finančných operácií o 10 026 903,00 

Eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 4 NÁVRH POSTUPU HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY PRI REFINANCOVANÍ ÚVERU 
V ČESKOSLOVENSKEJ OBCHODNEJ BANKE, 
A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štyri, Návrh postupu hlavného 

mesta SR Bratislavy pri refinancovaní úveru 

v Československej obchodnej banke, akciovej spoločnosti. 

Nech sa páči,  

pán Lupták, máte slovo. 

Matúš   L u p t á k ,  MA,   poverený vedením sekcie 

financií: 

Ďakujem pekne. 

V schválenom návrhu rozpočtu sme počítali 

s refinancovaním úveru v čéesobé (ČSOB) vo výške teda tých 

sedemdesiatpäť celá šesť milióna z dôvodu toho, že 

splatnosť tohto úveru končí v septembri tohto roku.  

Za týmto účelom sme realizovali indikatívny prieskum 

trhu, ktorý je zhrnutý v tomto materiáli a zo, oslovili sme 

sedem bánk, z ktorých sme obdržali štyri ponuky a jednu 

reakciu, že nám nie sú schopní za daných podmienok 

vyhovieť.  
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Vyho vyhodnotili sme dve alternatívy prefinancovania 

tohto  úveru, respektíve šesť alternatív, a aby som bol 

správny, a teda tri rôzne splatnosti úveru a dve rô dve 

rôzne nastavenia sadzieb, a to fixnú, alebo variabilnú 

a potom splatnosť päť, sedem, alebo desať rokov. 

Výsledky, kompletné výsledky vlastne tohto prieskumu 

trhu sú v materiáli.  

Z predložených ponúk bola najvýhodnejšia ponuka 

súčasne financujúcej banky. Na základe vyhodnotenia týchto 

ponúk sme teda, sme sa teda rozhodli a navrhujeme namiesto 

splatenia a načerpania nového úveru predložiť existujúcu 

úverovú zmluvu dodatkom, ktorou sa predĺži splatnosť 

a upraví sa úroková sadzba podľa tej navrhovanej. Keďže ide 

o tú istú banku.  

Navrhovaný postup náš je teda predĺžiť ten splatnosť 

tohto úveru o päť rokov pri fixnej úrokovej sadzbe nula 

celá dvadsaťpäť percenta. Dnešná úroková sadzba je nulá 

celá päť sedem päť percenta plus naviazaná na trojmesačný 

euribor.  

Takže, na úrokoch ušetríme oproti súčasnému stavu 

ročne približne dvestodvadsaťsedemtisíc euro. A to je 

minimálne. V prípade, ak by euribor stúpol nad nulu, tak 

ušetríme ešte viac.  
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Prílohou materiálu je aj samotný list, ktorý odišiel 

na banky a zároveň je prílohou materiálu aj stanovisko 

oboch k na k navrhovanému postupu. 

Takže, tento materiál navrhuje a navrhuje predĺžiť 

existujúcu zmluvu s Československou obchodnou bankou 

dodatkom číslo dva navrhovaných, za navrhovaných podmienok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Keďže nebol podaný žiadny pozmeňujúci, alebo 

doplňujúci návrh, budeme schvaľovať návrh uznesenia v tom 

znení, v akom nám bol predložený.  

Čiže, v bode A schvaľujeme ten výsledok analytického 

vyhodnocovania a navrhovaný postup magistrátu  
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a potom v bode Bé (B) splnomocňuje primátora na 

podpis dodatku číslo dva k zmluve o účelovom úvere.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 4-Návrh postupu hlavného mesta SR Bratislavy pri 
refinancovaní úveru v Československej obchodnej banke, a.s. 

 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  L. Štasselová,nám. ÁNO 
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R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 
 
 
 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh postupu hlavného mesta SR Bratislavy pri 

refinancovaní úveru v Československej obchodnej banke, a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

1. výsledok analytického vyhodnocovania refinancovania 

úveru, 

2. navrhovaný postup Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy vo veci refinancovania úveru vo výške 

75 644 833,00 Eur formou predĺženia existujúcej 

úverovej zmluvy s Československou obchodnou bankou, 

a.s., s dodatkom, ktorým sa upraví úroková sadzba 

na 0,25 % (fixná úroková sadzba), so splatnosťou 

5 rokov s účinnosťou od 01. 07. 2019. 

 
B. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

na podpísanie dodatku č. 2 k Zmluve o účelovom úvere 

č. 0858/14/80100 zo dňa 26. 09. 2014. 

koniec poznámky) 
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BOD 5 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKYBRATISLAVY O URČENÍ NÁZVOV 
NOVOVZNIKNUTÝCH ULÍC V MESTSKÝCH 
ČASTIACH BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ 
BYSTRICA, BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ 
BISKUPICE A BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ 
VES 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod päť, Návrh vézeten (VZN) hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestských častiach Záhorská 

Bystrica, Podunajské Biskupice a Devínska Nová Ves. 

Nech sa páči, kolegovia z magistrátu, máte slovo. 

Bohužiaľ, vás cez tento pultík nevidím, takže.  

Pán Šajti,  

máte slovo. 

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

Dobrý deň. 
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Návrh všeobecno záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestských častiach  

Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské 

Biskupice a Bratislava-Devínska Nová Ves bol spracovaný na 

základe uznesení miestnych zastupiteľstiev, príslušných 

miestn mestských častí. 

Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok 

a mediálnej komisie mestského zastupiteľstva odporúča  

schváliť všeobecne záväzné nariadenie  okrem pomenovania 

ulicie v mestskej časti Devínska Nová Ves. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

bol od 16. apríla do 30. mája vyvesený na úradnej tabuli 

a na internetovej stránke hlavného mesta.  

Počas obdobia na uplatnenie pripomienok od 16. apríla 

do 4. mája boli podané dve pripomienky k tomuto návrhu 

všeobecného záväzného nariadenia. Na základe podaných 

pripomienok gestorská komisia neodporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť pomenovanie ulice po osobnosti 

Anton Srholec v navrhovanej mestskej časti Devínskej Novej 

Vsi. 

Mestská rada uznesením zo dňa 16. mája odporúča po po 

prerokovaní materiálu mestskému zastupiteľstvu schváliť 

návrh všeobecno záväzného nariadenia hlavného mesta 
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Slovenskej republiky  Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestských častiach  

Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské 

Biskupice a Bratislava-Devínska Nová Ves s účinnosťou 

od 1. júla 2019. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Nech sa páči,  

pán starosta Krajčír, máte slovo. 

Dárius   K r a j č í r , starosta mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves: 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, vážený pán 

primátor,  

ja by som vás poprosil podporiť názov ulice Antona 

Srholca v Devínskej Novej Vsi. 

Tak ako bolo povedané, je to návrh miestneho 

zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Jednohlasne bol tento 

návrh prijatý. Bol odkomunikovaný členmi kultúrnej komisie 

v Devínskej Novej Vsi. 
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To znamená, že toto je vôľa volených zastupiteľov 

v Devínskej Novej Vsi. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

S faktickou pán Buocik. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, dámy a páni, ja  

neviem, či som úplne dobre počul, ale ja pokiaľ si 

pamätám, tak je možné pomenovávať ulice alebo námestia až 

päť rokov po smrti.  

Je to pravda v tom, v tom vézetenku (VZN), je to tak?  

To je, myslím že prvá vec. Ak sa teda nemýlim. Po 

smrti tej osoby, ktorá sa má pomenovať. 

A potom je je druhý rozmer.  

Pán Srholec dlhé, dlhé roky žil v Ružinove na 

Nezábudkovej ulici. Ak niekde teda by v budúcnosti mala 

byť, a dlhé roky spájal svoj život s Ružinovom, ak by 
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niekedy niekde v budúcnosti mala byť pomenovaná ulica po 

Antonovi Srholcovi, tak si myslím, že by mala byť 

v Ružinove. Aj keď teda rozumiem, že je to osobnosť, ktorá 

presahuje teda rozmer, rozmer jednej mestskej časti 

a určite aj Bratislavy, ale teda že ja by som sa pre 

budúcnosť pri prikláňal k tomu, aby to bola nejaká naozaj 

reprezentatívne miesto v v Ružinove. (gong) 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán starosta Krajčír, máte slovo. Faktickú. 

Dárius   K r a j č í r , starosta mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves: 

Devínska Nová Ves je dosť reprezentatívne miesto. 

A poprosím, aby ste rešpektovali vôľu volených 

zástupcov Devínskej Novej Vsi. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán Vagač. Pán poslanec Vagač, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Dovoľte mi, kolegyne a kolegovia, aby som teda 

prezentoval ako predseda gestorskej komisie, teda komisie 

pre kultúru a ochrany historických pamiatok a a mediálnej 

komisii. 

Toto sme naozaj preberali na našej komisii. 

Pristúpili sme k to k tomu dosť zodpovedne, ale musím vás 

teda informovať, že všetkých jedenásť členov komisie 

jednohlasne neodporúča pomenovanie ulice Antona Srholca 

v Devínskej Novej Vsi a odporúča, aby sme pomenovali inú, 

by som povedal, reprezentatívnejšiu ulicu v centrálnej 

zóne, alebo nejaké námestie možná aj s nejakým, s nejakou 

bustou, alebo to riešili iným spôsobom.  

A poviem aj aj prečo.  

Myslím si, že, že Anton Srholec je veľmi významná 

osobnosť, ktorá, ktorá sa zapísala v dejinách Bratislavy. 

A keď už teda to naj najdôležitejšie obdobie bolo práve 

tých pätnásť rokov, keď pôsobil v Blumentali za čias 

totality, kedy najviac ovplyvňoval veci. Ale samozrejme, 

s ním sa spájajú aj iné mestské časti. Ak Devínska Nová 
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Ves, tam sa to spája bo len s tým, že ak, ak viete, tak tam 

dvadsaťpäť rokov pôsobil pán Moravčík ako farár a on, 

pretože bol natoľko tolerantný, tak umožňoval pánovi 

Srholcovi tam robiť isté obrady ako krty a niektoré sobáše 

ak to bolo na vyžiadanie.  

Ale naozaj aj táto súťaž, ktorá, ktorá teraz 

prebehla, tak pána Srholca ako ten Najvýznamnejší Slovák, 

pána Srholca zaradila na tretie miesto.  

Zaujímavé je, aj že, že k tomuto sa v riadnom tom 

pripomienkovaní vézetenka (VZN) vyjadrili dve pripomienky 

od občanov, obidve boli v tomto istom znení, aby nebola 

táto ulica pomenovaná, ale aby bola pomenovaná nejaká iná 

významná časť v Bratislave, alebo ulice.  

Potom nám došlo ešte na gestorskú komisiu aj 

vyjadrenie jeho dlhoročného priateľa pána Pastirčáka, 

dovoľte, aby som vám to prečítal. 

Vážení zástupcovia mest mestského magistrátu, 

s potešením som prijal informáciu o rozhodnutí 

pomenovať ulicu mesta po otcovi Antonovi Srholcovi.  

Prekvapil ma však výber ulice v Devínskej Novej Vsi. 

Som presvedčený, že význam života a diela Antona Srholca 

pre novodobé dejiny si zaslúži reprezentatívnejšie 

umiestnenie, nie na okraji, ale v centre Bratislavy.  
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S takýmto umiestnením nesúhlasím. Prihováram sa za 

riešenie primerané závažnosti odkazu otca Srholca. 

Verím, že návrh prehodnotíte a nájdete vhodné 

riešenie. 

S pozdravom 

Daniel Pastirčák.  

Čiže, poprosím vás, keby ste toto vzali na vedomie.  

A samozrejme, naša gestorská komisia,  

poprosím potom o predĺženie, 

naša gestorská komisia si uvedomuje závažnosť toho, 

že aby nevznikali takto ad hok (ad hoc) pomenovania, lebo 

môže niekto si vy vymyslieť aj problematické popomenovanie 

a miestna časť to to dá. Preto je tá gestorská komisia, 

ktorá tieto veci posudzuje, ale aby sme to riešili do 

budúcnosti, tak sme v rámci našej komisie prijali uznáš 

uznesenie, kde odporúčame riaditeľovi magistrátu, aby 

zostavil názoslovnú komisiu na tvorbu názvov pomenovania 

ulíc a priestranstiev a zároveň databázu s osobnosťami, po 

ktorých môžu byť tieto miesta pomenované.  

To znamená, je tam vlastne presne tá vec, ako sa nám 

diala s pomníkmi. Že nám niekto chcel proste kdesi postaviť 

nejakú, nejaký pomník a nejakú, nejak, nejakú bustu a tak 
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ďalej, preto vznikla pomníková komisia a takto iste musí 

vzniknúť (gong) pri magistráte aj názvoslovná komisia, 

ktorá, ktorá bude tieto veci riešiť koncepčne a vytvorí 

vlastne tie databázy tých významných osobností. 

Čiže, ja teraz len prečítam, dávam návrh na zmenu, 

a to dávam návrh na zmenu textu v materiáli, to znamená, že 

v článku 2 sa vypúšťa odsek 3 a potom návrh na zmenu 

navrhnutého uznesenia, vypúšťa sa text a Bratislava 

Devínska Nová Ves. 

Čiže, toto dávam aj písomne.  

A poprosím vás, keby ste toto mohli podporiť podľa 

toho, čo som povedal. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pred tým, ako dám slovo vám, pán poslanec Tešovič, ja 

by som chcel povedať iba jednu vec k tomuto, že ja si 

myslím a myslím, že všetci si to myslíme, že Devínska Nová 

Ves je absolútne skvelá mestská časť a má takú istú hodnotu 

a takú istú váhu ako akákoľvek iná mestská časť. Pre mňa 

určite.  
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Na druhej strane je tu meno pána Srholca a ku ktorému 

majú viaceré mestské časti a viacerí ľudia v našom meste 

vrúcny vzťah a jeho život prebiehal naozaj na viacerých 

územiach Bratislavy. 

Prebieha o tom, v podstate od kedy sme tieto dali 

von, pán starosta, diskusia na rôznych fórach, či to bola 

mestská rada, či to boli kluby a tak ďalej.  

Ja si myslím a pán riaditeľ magistrátu ma doplní, že 

naozaj prichádza čas, aby, aby sa názvom, ktorý, alebo 

cťou, ktorá mestská časť a ktorá ulica bude niesť meno 

tohto významného Slováka robila, táto úvaha robila trošku 

systematickejšie a práve na to bude slúžiť novozriadená 

komisia, o ktorej povie (gong), alebo teda komisiu, ktorú 

ideme zriadiť, o ktorej povie pán riaditeľ magistrátu.  

Myslím si, že to je len táto vec.  

Dúfam, že nikto a ja vôbec ne nemáme problém 

s Devínskou Novou Vsou. Myslíme si, že to je skvelá mestská 

časť. Chcem, aby to bolo úplne jasné. Ide o to, hľadať čo 

najlepší konsenzus tomu, komu vlastne pripadne toto meno, 

a teda je. Tých rôznych skupín a rôznych ľudí, ktorí majú 

názor, kde by to malo byť, viacero.  

Chcel by som poprosiť pána riaditeľa magistrátu, nech 

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

Chcem iba doplniť, že ja som si teda osvojil ten 

návrh komisie, ktorý si, Matej, predložil, vytvoríme 

názoslovnú komisiu. Budete oslovení ako poslanecké kluby na 

to, aby ste nominovali členov, plus tam budú nominovaní 

ešte iní aktéri. Teda ľudia, respektíve odborníci, ktorí sa 

týmto témam venujú. Takzvaní historici a podobne. 

Cieľom je upratať troška ten systém, ktorý tu 

funguje, vytvoriť nové pravidlá na pomenovanie a naozaj 

treba vytvoriť nejaký zásobník mien, alebo názvov, ktoré 

nie sú použité a dali by sa použiť, majú nejakú relevanciu 

v histórii. 

Takže to bude, (poznámka: odkašľanie), to bude návrh, 

ktorý príde, predpokladám, že do budúceho zastupiteľstva by 

sme už mohli mať vykreovanú prvú nejakú tú základnú 

štruktúru. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja by som tým pádom to ťažké rozhodovania a tie 

preteky, ktoré tu trochu naznali, nastali, kde bude, kde 

bude ulica, námestie alebo čokoľvek pána Antona Srholca, 
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nechal práve na túto v podstate odbornú komisiu, v ktorej 

bude aj silné zastúpenie poslancov. 

Takže to, to bolo za mňa.  

A môžme pokračovať v diskusii.  

Ďakujem pekne. 

Pán Tešovič. 

 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Kolegyne, kolegovia,  

ja mám pocit, že naozaj nie sme ešte úplne zatratení, 

že táto spoločnosť sa pohne ňa niekde ďalej, lebo ja som 

čakal, že takáto bitka bude o rozpočet a o záverečný účet. 

A a je to dobré, je to dobré, lebo sú to hodnotové veci. 

Ja by som chcel len toľko povedať, že život a odkaz 

otca Srholca nespočíval nikdy v bombastických gestách, vo 

veľkých vyhláseniach, ale skôr v tých drobných skutkoch. 

Veď on sám celý, alebo ve veľkú časť svojho života prežil 

na okraji. Pomáhal ľuďom na okraji, pomáhal ľuďom, ktorí, 

ktorí naozaj boli mimo, mimo záujmu celej spoločnosti 

a myslím, si, že preto aj dôstojná pamiatka nie je o tom, 
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či bude mať bulvár. Či to bude nejaké veľkolepé námestie. 

Či to bude mramor, alebo dlažba, alebo aké materiály budú 

použité. Ale je to, je to naozaj o tom, aby, aby to bola 

nejaká nadčasová záležitosť.  

My sme sa už aj s kolegom z Lamača (gong) bavili 

o tom, že  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

P pán Buocik,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Iba veľmi krátko vrátim sa k tomu Prievozu. Už to tu 

pa, teda k tomu Ružinovu. 
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V Prievoze na Radničnom námestí bola v minulom roku 

odhalená busta pána Srholca. Takže, ak by sme hľadali dobré 

miesto, tak by to mohlo byť tam.  

Je, oproti je, myslím že najstarší evanjelický kostol 

v Ružinove. Je to tiež zaujímavé, hej že, vieme že otec 

Srholec s týmto problém nemal.  

Potom iný, iné, iné miesto, ktoré ma napadá a dokonca 

na túto tému som sa rozprával aj s ľuďmi s s toho 

zariadenia, ktoré viedol pán, pán Srholec. Mohol by to byť 

park pred Paneurópskou vysokou školou. Ja si myslím, že aj 

pán starosta by, starosta Ružinova by si takéto niečo 

vedel, vedel osvojiť.  

Skrátka, cítim, že ten, v tom Ružinove pán Srholec 

žil, pôsobil.  

Ale samozrejme, nechajme to na odborníkov, aby to 

dopadlo tak, ako má. (gong)  

Nedá mi nepo 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To som, to som vám, to s. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Je skvelá mestská časť. (poznámka: prednášajúci so 

smiechom) 

To som chcel povedať, že ja vás chcem požiadať, že 

každý z vás má určite dobré nápady, kde by to mohlo byť. Ja 

chápem, že to má byť v centre, chápem, že a páči sa mi to, 

že to má byť práve na okraji. Okrajom pán Srholec nikdy 

nijakým spôsobom nepohŕdal, práve naopak. Tam veľa pomáhal 

a pohyboval sa.  

Nechajme, prosím vás, toto rozhodnutie na práve túto 

komisiu názvoslovnú, ktorú ideme vykreovať. Kde budú aj 

zástupci zastupiteľstva, aj nejakí odborníci.  

Toto je presne ten moment, kedy ju musíme, musí 

vzniknúť a budeme ju riešiť.  

Takže, ja by som sa možno pokúsil túto diskis 

diskusiu vás poprosiť, že nepoďme sa tu hádať, že dajme to 

sem, alebo na toto námestie, alebo sem. Naozaj to nie je 

dôstojné. Dajme tomu nejakú dôstojnú, nejaký dôstojný 

bekraund (background) ľudí, ktorí sa tomu budú do hĺbky 

venovať a dlhšiu dobu.  

Poďme ďalej.  

Pán Dolinay,  

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

Aha, ďakujem za slovo. 

Ale áno, toto je vlastne reakcia na pána Vagoviča. 

Ja skôr pri pripra Vagača, pardon. 

Skôr, potom ja som aj prihlásený s príspevkom, ja sa 

potom k tomu vyjadrím. Lebo vlastne povedal veľa vecí, čo 

by som aj ja povedal. Ale ešte niečo chcem doplniť.  

Ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja mám takú, možno také riešenie pre pána starostu 

a pre ľudí, ktorí z okraja mesta navrhli tento nápad. 

A potom, samozrejme, aj pre budúcu komisiu. Či by sa táto 

ulica naozaj nemohla volať Srholcova. A hlavnému mestu 

dajte šancu dať naozaj nejaký dôstojný priestor, hoci aj 

v Ružinove alebo niekde, kde to vyberie práve táto komisia.  
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Ja si myslím, že by to bolo spravodlivé aj pre vás, 

aj pre pána Srholca.  

Lebo ja viem, že presne ako hovoril pán primátor, že 

to bol skromný človek.  

Takže, ja by som vám to dopriala, aby ste mali aspoň 

tú Srholcovu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nasleduje pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Áno, tak vlastne pán primátor si zobral tému, ktorú, 

na ktorú som, ktorú som chcel navrhnúť, ale výnimočne mu to 

vôbec, mi to vôbec neprekáža.  

Naozaj, treba zriadiť komisiu. To je štandardný 

postup. A nerobiť súťaž toho, že kto rýchlejšie nájde 

ulicu, ktorú by mohol pomenovať.  

Z povahy veci totiž plynie, že nové ulice, ktoré 

najbezproblémovejšie pomenovať, lebo tam ešte nie sú 

vystavené osobné doklady, tak zákonite v každej mestskej 

časti sú na okraji a sú mimo verejných, obvyklých verejných 
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priestorov, sú málo zatiaľ navštevované. Často ide o obytné 

súbory, nie o súbory, kde sú verejné stavby, verejné 

inštitúcie a tak ďalej.  

Znovu chcem poďakovať miestnemu zastupiteľstvu 

v Devínskej Novej Vsi a som presvedčený, že keby Anton 

Srholec mohol, tak by si takisto veľmi cenil a ďakoval by 

za túto poctu.  

A ja verím, že komisia nájde taký spôsob, aby aj 

v tejto mestskej časti, ktorá je prvou, ktorá pripomína 

túto, tento dlh, lebo voči Antonovi Srholcovi má dlh kde 

kdekto, kdekto. Ja myslím, že aj jeho spolubratia 

z Rímskokatolíckej cirkvi, aj my všetci, ktorým nám pomáhal 

a bol pre nás vzorom. 

Tento dlh chceli obyvatelia tejto mestskej časti 

splatiť a chcel by som si, prial by som si, aby aj tá 

komisia, ktorá vznikla, našla cestu, aby aj oni boli 

spokojní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. 

S fak, faktickou pani poslankyňa. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja si myslím, že dá sa so všetkým súhlasiť. Jedna 

vec, v Podunajských Biskupiciach pán Srholec zakladal 

RESOTY. Do súčasnosti, do dnešného dňa to tam funguje. Sme 

mu vďační všetci.  

A ozaj, nechajme to na odbornú komisiu.  

Ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, už aj Podunajské sú v súťaži.  

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči,  

pán poslanec Polakovič, máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený 

pán primátor,  
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ja by som chcel predložiť pozmeňovací návrh k tomuto 

vézeten (VZN), a teda vychádza z prosby ďalšej okrajovej 

časti Lamač.  

My sme sa ocitli v situácii, kde sa vlastne 

momentálne stavia nová štvrť Bory. V tejto štvrti sa majú 

kolaudovať bytové domy a keďže my sme chceli v Lamači 

pristúpiť systematicky k pomenovaniu celej tejto časti, 

prišli sme s návrhom na komplexné pomenovanie všetkých 

ulíc, ale neskôr sme si vlastne uvedomili, že táto štvrť 

zasahuje do katastru aj ďalších mestských častí a chceme 

teda konkrétne predebatovať eem eee spôsob pomeovania ulíc 

v tejto časti.  

Každopádne sme v situácii, kde veľmi urgentne 

potrebujeme pomenovať jednu z ulíc,  a preto by som rád 

predniesol pozmeňujúci návrh na doplnenie tohto vézeten 

(VZN). 

Jedná sa o ulicu, ktorá by sa volala Hany Ponickej.  

Úplne na začiatok len teda poviem, kto je Hana 

Ponická.  

Hana Ponická bola prozaička, pred prekladateľka, 

publicistka a disidentka.  

Začínala ako redaktorka v rokoch 1954 až 67 sa 

venonana venovala literatúre profesionálne.  
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V rokoch 68 až 72 bola redaktorkou magazínu Smena na 

nedeľu, ale z práce bola nútená odísť pre nesúhlas 

s inváziou vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. 

Stala sa jednou zo signatárok Charty 77 v roku 91, 

bola jednou z ich hovorcou, hovorkýň. 

Okrem vlastnej literárnej tvorby sa venovala tiež 

prekladom, hlavne z taliančiny, francúzštiny, maďarčiny 

a nemčiny.  

Teraz by som chcel predniesť vlastne konkrétne pres 

presný ten, ten pozmeňovák, ktorý potom teda predložím 

návrhovej komisii.  

Čiže, navrhujem upraviť vézeten (VZN) tak, aby do 

znenia záväzného nariadenia bolo všetkých týkajúcich sa 

ustanoveniach doplnená novovzniknutá ulica v mestskej časti 

Bratislava-Lamač s názvom Ulica Hany Ponickej nasledovne: 

Po prvé, v názve všeobecne záväzného nariadenia 

nahradiť spojku a medzi slovami Biskupice a Bratislava 

čiarkou a na koniec textu doplniť a Bratislava-Lamač.  

Celý názov znie teda: 

Všeobecne záväzné nariadene hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy číslo z roku o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-
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Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské Biskupice, 

Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Lamač. 

Rovno poprosím o predĺženie, ak to bude trvať trošku 

dlhšie.  

Po druhé, v paragrafu jedna odsek jedna nahradiť text 

Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské 

Biskupice a v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

textom  Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské 

Biskupice, Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Lamač. 

Po tretie. V paragrafu 1 odsek 2 nahradiť text 

a miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves uznesením zo dňa, textom miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

uznesením zo dňa, text, nebudem to čítať celé a miestnym 

zastupiteľstvom Bratislava-Lamač uznesením číslo 24 2019 8 

zo dňa dvadsaťjedna tri devätnásť.  

Po štvrté, v paragrafe 2 doplniť odsek 4, ktorý znie 

nasledovne: 

V mestskej časti Bratislava-Lamač sa určuje názov 

ulice Ulica Hany Ponickej. 

Po piate, v paragrafe 3 odseku 1 zmeniť číslicu päť 

na šesť. 

Celý od odsek teda znie: 
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Presné vymenovanie ulíc, ktorých názvy sú určené 

v paragrafe 2 znie nasledovne, je nasledovne, je 

nasledovné, je (gong) znázornené v situačných plánoch číslo 

jedna až číslo šesť, ktoré tvoria prílohu tohto nariadenia.  

A po šieste a posledné, v paragrafe 4 zmeniť účinnosť 

z 1. júla na 15. júla 2019.  

Celý ods odsek teda znie: 

Toto nariadenie nadobudnúť účinnosť, nadobúda 

účinnosť 15. júla 2019. 

Panie poslankyne, páni poslanci,  

ja si úplne uvedomujem neštandardnosť tejto situácie, 

ale keďže ide o komplikované pomenovanie celej tejto časti 

a ide o to, že potrebujeme veľmi súrne vyhovieť vlastne 

novým Bratislavčanom, ktorí potrebujú si zapísať 

nehnuteľností, veľmi vás chcem poprosiť o schválenie tohto 

pozmeňujúceho návrhu.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pred tým ako dám slovo ešte páno, pánovi poslancovi 

Krajčovi, ešte chce zareagovať riaditeľ magistrátu na 

sekundu. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja chcem iba doplniť, že tento návrh da vie má 

zmysel. Je, je pravda čo povedal aj pán Polakovič, že ide 

o výnimku a tieto výnimky my neradi vidíme, keďže naozaj 

trocha to obchádza nejaké dané pravidlá.  

Zároveň je pravda, že tie pravidlá nie sú úplne 

jasné. A to, čo sme sa bavili v tom, pri tej 

predchádzajúcej diskusii k pánovi Srholcovi, tak ten význam 

tej názvoslovnej komisie je aj v tom, aby, aby boli jasné 

pravidlá akým spôsobom to musí prejsť, aby neboli možné 

výnimky a aby teda aj tá komisia dávala ako keby takú 

zelenú tomu, že tie návrhy splnili všetky  aj procesné 

veci, ale aj nejaké, nejaké významové. 

Takže, chcem vás poprosiť na tentokrát ako posledná 

výnimka. Táto situácia je naozaj vážna. Takže podporiť 

tento návrh, ale my sa budeme zaoberať aj v rámci tej, 

kreovania tej komisie tým, aby tie pravidlá boli 

zrozumiteľné a aby sa nestávalo aj starostom mestských 
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častí, že kedy si nechávajú to pomenovanie mes, tých 

jednotlivých ulíc na poslednú chvíľu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Krajčír.  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Dovoľte, aby som aj ja zareagoval.  

Pán Srholec po celom Slovensku šíril v podstate 

dobro, alebo respektíve, všade kde sa pohol.  

Dnes keď v Devínskej Novej Vsi si zvolili a navrhli 

pomenovanie ulice podľa pána Srholc Srholca, si nemyslím, 

že by mala byť dnes nejaká súťaž, že tam si to zaslúžia 

viac v tejto danej mestskej časti, v tejto menej.  

Myslím si, že Devínska Nová Ves je jedna atraktívna 

mestská časť, ktorá takisto má nejaké postavenie 

v Bratislave.  
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A tým, že pán Srholec bol naozaj fér človek, myslím 

si, že fér hra je tá, že ak sa to dostalo sem do 

zastupiteľstva, teraz že sa tu budú ozývať iné mestské 

časti, že my si to zaslúžime viac a aj my asi o tom začneme 

uvažovať.  

Nie. Devínska Nová Ves prišla s jasným návrhom 

odhlasovaným, a ak sa to dostalo až sem, dnes sa baviť 

o tom, že sa zriadi komisia, ktorá bude o tom do budúcna 

nejakým spôsobom rozhodovať, je podľa mňa veľmi nedôstojné 

voči pánovi Srholcovi.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Krajčír,  

máte slovo.  

Dárius   K r a j č í r , starosta mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves: 

Ja by som chcel len krátko ešte k tomu, že tá ulica, 

ktorú mestská časť plánuje pomenovať po otcovi Srholcovi, 

tiež má na svojom území skolaudovanú stavbu, potrebuje 

súpisné, orientačné čísla.  
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Ďalej plánujeme túto ulicu predĺžiť výhľadovo dosť 

v blízkej budúcnosti až do mestskej časti Lamač. Je to 

takzvané predĺženie Eisnerovej ulice ako pracovný názov.  

A myslím si, že je to ozaj dôstojné miesto pre pána 

Srholca, aj pre Devínsku Novú Ves, aj pre Bratislavu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Polakovič. 

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

Ja len sa ešte ospravedlňujem.  

Som za, zabudol som teda doplniť, že to, ten 

pozmeňovák, ktorý som predkladal, prešiel aj gestorskou 

komisiou, kde jednohlasne získal podporu.  

Tak ešte, aby to tam zaznelo.  

Keď sa rozprávame o pánovi Srholcovi, ja len rovno 

poviem, že my sme tiež v Lamači mali teda ako keby že zámer 

pomenovať v tom súbore, keďže sme sa r, keďže sme sa 

rozhodli, alebo navrhujeme, aby to bolo po disidentoch 

a politických väzňoch, tak presne tam dať aj ulicu Antona 

Srholca. Nehovoriac o tom, že tam má vzniknúť aj nemocnica.  
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Každopádne, my tento návrh nepredkladáme teraz, lebo 

sda chceme aj porozprávať teda s ďalšími mestskými časťami, 

aj, aj teda sme si uvedomili tú situáciu, ktoré toto meno 

vlastne ako keby vyvoláva.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Poláčiková,  

nech sa páči. 

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

Vážený pán primátor,  

ďakujem za slovo.  

Chcela by som len povedať, že otvárame Pandorinu 

skrinku, pretože sa tu budeme teraz predbiehať mestské 

časti o tom, kde aká ulica bude pomenovaná po našich 

velikánoch.  

Chcem len povedať, že Hviezdoslavova ulica je 

v Podunajských Biskupiciach a neriešime to.  

Chcem povedať, že nie je ani tak dôležité po kom 

pomenujeme ulice, ale ako tie ulice vyzerajú. Máme ulice 
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pomenované po velikánoch, na ktorých sú hodinové hotely, 

herne, sú tam erotické šopy (shopy). To nám nevadí?  

Chcem povedať, že máme Námestie SNP, ktoré ideme 

meniť na živé námestie. Je tam národná kultúrna pamiatka, 

ktorá vyzerá v dezolátnom stave. Hovorím o obchodnom dome 

SN, eee, obchodnom dome Dunaj.  

Chcem povedať, že máme v Petržalke Lenardovu ulicu, 

ktorá je pomenovaná po nemeckom fyzikovi, ktorý sa narodil 

síce v Bratislave, dostal Nomelovu cenu, ale  pozor, už na 

začiatku dvadsiatych rokov patril medzi prvých propagátorov 

myšlienok nacionálneho socializmu v Nemecku. Napísal 

štvorzväzkové dielo Nemecká fyzika, ktorej rozdelil fyziku 

na plodnú árijskú nemeckú, neplodnú špekulatívnu židovskú. 

A zároveň chcem povedať, že bol veľmi propagátorom enesdépé 

(NSDP). 

A v roku 1942 sa stal občanom, čestným občanom 

Bratislavy. 

Čiže, by som vás chcela poprosiť, aby sme neriešili 

iba to, po akých velikánoch pomenujeme ulice, ale ako tie 

ulice aj vyzerajú.  

A ja silne podporujem to, aby pán Srholec niesol 

čestné meno ulice v Devínskej Novej Vsi. 

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 126 

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 prihlásil pán poslanec Buocik. 

A poprosím, keby sme boli trošku tichšie. Počúvajme 

sa. 

Nech sa páči,  

pán poslanec. 

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

Ďakujem pekne, pani predsedajúca.  

Ja ešte doplním kolegyňu poslankyňu z Ružinova, že 

v v takej Petržalke máme také absurdné námestie, že 

Námestie hraničiarov. Čo poviete, kolegovia keby toto 

námestie zmenilo svoje, svoje meno. Lebo to je teda, musím 

povedať, že v optike toho, čo tí hraničiari robili, a teda 

najmä v Petržalke, a v konečnom dôsledku aj v Devíne 

a v Devínskej Novej Vsi, tak to je naozaj niečo, čo by sme 

mali v tomto zastupiteľstve zmeniť.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 
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I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Predpokladám, že názvoslovná komisia sa bude 

zaoberať všetkými týmito podnetmi. 

Nech sa páči, s faktickou poznámkou sa prihlásil pán 

poslanec Jenčík.  

Máte slovo. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel poprosiť len kolegov, toto je fakt 

téma, ktorú, ktorú podľa mňa sme si mali vydiskutovať už 

dávno predtým. A keď bolo zrejmé, že na komisiách sa 

kolegovia nevedeli dohodnúť, tak podľa mňa ten.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dohodli sa? Že teraz, teraz diskutujeme ôsmi 

prihlásení, to je dohoda? Nedohodli sa. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čiže, dohodnutý materiál by sem mal dojsť.  

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. 

V diskusii pokračuje pán poslanec Tešovič.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja som chcel len povedať, že tak ako Anton Srholec je 

v našich srdciach, takisto obyvatelia mnohých, alebo teda 

možno aj všetkých mestských častí si ho tak nejakým 

spôsobom cítia, že, že je ich.  

Ale veď to je normálne. Veď on je ich. On myslím si, 

že na celom Slovensku sa ľudia stotožňujú s jeho odkazom, 

s jeho dielom. A práve tu je jedna unikátna šanca na jeden 

krásny projekt.  

Tak ako už kolega Polakovič povedal, ako, urobiť 

nadčasovosť toho projektu. Možnosť predĺžiť tú ulicu 

smerom, smerom do Lamača. Tam tá výstavba ďalej pokračuje, 

je, je možné, že tá ulica môže pokračovať do Záhorskej 

Bystrice.  

Ja si myslím, že Bratislava by si možno zaslúžila aj 

ulicu, ktorá, ktorá bude pretínať viaceré mestské ča časti 
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a nebude mať svoj, svoj časový začiatok a koniec dnes, ale 

naozaj že to bude na nejakých ď dlhší vývoj a a bude stále 

šanca si pripomínať to, prečo sa tu, o čom sa tu dnes práve 

bavíme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže vstupujem do ponuky Námestie hraničiarov 

v Petržalke ako Námestie Antona Srholca. 

Myslím si, že Petržalčania si veľmi radi prepíšu 

v svojich občianskych preukazoch.  

Takže, my ponúkame námestie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán Dolinay máte slovo. 
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Mgr. Vladimír   D o l i n a y ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som bol predchádzajúce volebné obdobie práve 

predsedom názvoslovnej komisie v Petržalke, ktorá možno ako 

jedna z mála mestských častí máme samostatnú názvoslovnú 

komisiu. 

A poviem aj zopár dôvodov, že prečo to bolo dobré, že 

názvoslovná komisia bola.  

A, respektíve, keď nebola, komisia sa neriadila 

pravidlami, ktoré tu sú na to určené a máme (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) zákonov pomenovávaní verejných pries 

priestranstiev, kde je aj priamo napísané, že v prvom rade 

sa pomeno, by mali pomenovávať podľa naozaj že osobností, 

tak by nevni nevznikali také absurdity, že máme v Petržalke 

aj ulice ako Žltá, Azúrová a a podobne.  

Eee. Taktiež na, tie pravidlá, ktoré sú určené, 

napríklad päť rokov po smrti, nie sú samoúčelné. Lebo 

potom, presne z toho vzniká to, že mestské časti sa budú 

predbiehať o v úvodzovkách zobratie si nejakého takéhoto 

úspechu pomenovania podľa nejakej osobnosti. 

A naozaj, Anton Srholec nebol len v Podunajských 

Biskupiciach, alebo prípadne nemá vzťah len k Devínkej 

Novej Vsi, ale aj napríklad, veď dlhé roky pôsobil 

v Blumetáli. Budeme teraz premenovávať nejakú časť Starého 
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Mesta, lebo Blumetál je nejakým spôsobom jeho alma mater 

farskou eee. 

V Petržalke sme, napríklad, mali návrh pomenovania, 

premenovania ulice podľa Ladislava Chudíka, ktorý 

desiaťročia žil na tej ulici. A ona je Starhradskou. 

Starhradská nie je konfliktný názov. Zapadá do koncepcie 

pomenovania tej zóny, kde sú ulice pomenované podľa jed 

v jednej časti Petržalky podľa rôznych zámkov, kaštieľov 

slovenských, a teraz premenovávať nekonfliktný názov je 

zásah do verejného priestoru. Ten názov ulice je 

mestotvorný prvok.  

A teraz premenovávať nekonfliktný názov takto 

samoúčelne je absolútne nekoncepčným zásahom do verejného 

priestoru.  

A áno, ako pán Buocik povedal, že máme tu práveže aj 

problémové ulice, okrem Námestia hraničiavo hraničiarov, 

áno aj Lenardovu, aj Čapajevovu, a práve tie sú zrelé na 

premenovanie. 

Námestie hraničiarov má akurát to poznámka pod čiarou 

jeden problém, že žije tam asi päťtisíc voličov. A teraz 

päťtisíc voličov ak neo nedokomunikujete dobre premenovanie 

názvu, to je naozaj menenie občianskych, všetkých možných 

ďalších náležitostí, ktoré by s tým súviseli.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 132 

Tuná pomenovávame, dajme tomu, že novú ulicu. Ale aj 

to má mať svoje kroky. Tých päť rokov, naozaj si myslím, že 

je adekvátnych, aby práve tu zasadla nejakým spôsobom ten 

orgán, ktorý tu bol už navrhnutý, názvoslovná komisia 

mestská, ktorá urobí v tomto poriadok. 

A áno, ulica Antona Srholca určite má tu svoje 

miesto. Alebo možno aj samotné námestie.  

Dnes som sa dozvedel, že dokonca Anton Srholec má 

svoju bustu v Ružinove. Prečo nie tam. Ale nie som si istý, 

či o tom by sme mali rokovať štýlom, že Devínska Nová Ves 

prišla ako prvá s týmto návrhom a teraz poďme to, poďme to 

odhlasovať. 

My sa tu dostávame do nepríjemnej situácie, kde by 

sme mali teraz zahlasovať buď za, alebo proti. Tí, čo teraz 

nezahlasujeme za, tak sme proti Antonovi Srholcovi? No nie 

sme. Len si myslím, že by v tom mal byť nejaký systém 

a poriadok.  

Preto úplne podporujem zriadenie názvoslovnej 

komisie, veľmi rád budem jej súčasťou, ale nedostávajte 

nás, prosím, mestských poslancov do takýchto nepríjemných 

situácií, kde nie sme proti Antonovi Srholcovi.  

Ale (gong) nech je v tom poria 

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

Ďakujem. Veď. Veľmi pekne. 

S fat faktickou pán Krajčír. 

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

Ja si myslím, že nie je to úplne nepríjemná situácia, 

je to absolútne dnes normálna situácia. Je tu návrh. 

V Devínskej si zvolili a akceptuj, akceptujme ich návrh.  

Je absolútne nedôstojné, aby sme sa tu momentálne 

o tom hádali, ktorá  mestská časť má väčšie právo alebo 

menšie. Prišli s tým prvý, dostalo sa to zastupi, do 

zastupiteľstva a ja vás žiadam, aby sme za to zahlasovali, 

lebo bude absolútne nedôstojné voči pamiatke pána Srholcu, 

ak odmietneme ich návrh na pomenovanie tejto ulice.  

Môžme sa tu baviť o tom, že Devínska Nová Ves má 

mesto, málo slobody, najväčší, jeden z najväčších 

zamestnávateľov v Bratislave, (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) aj na Slovensku, je tam obrovský kolos návštevníkov, 

turistov, ale tak, to sa môžme baviť takto o každej jednej 

mestskej časti. 

Ja neviem, či niekto z nás vie dnes povedať kto si to 

zaslúži viac, alebo menej. Ja si myslím, prišli s tým 

návrhom, je dôstojné, aby sme to odhlasovali. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani viceprimátorka Štasselová,  

máte slovo. 

 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja poviem teda len svoj názor, že domnievam sa, že 

naozaj je te táto diskusia hovorí o tom, že nám názvoslovná 

komisia chýba. A sú to ľudia, alebo teda dúfam, že tam 

bude, budú ľudia odborníci, ktorí nám dajú odporúčania, 

lebo nemusíme byť o o vlastne odborníci na všetko. 

A nastavia sa, samozrejme, aj nejaké kritériá, nejaké 

pravidlá.  

A dru druhý môj návrh je procedurálny, aby sme 

ukončili túto diskusiu a hlasovali o tomto návrhu.  

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

Okej. 

To znamená, že teraz.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Musíme faktické dobehnúť, hej?  

Okej. Dobre.  

Takže s faktickou. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ešte pardon, ešte raz. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Takže, ideme schvaľovať o procedurálnom návrhu, aby 

sme ukončili diskusiu. 

Takže odovzdávam slovo návrhovej komisii, alebo dám 

rovno hla? 

Takže dávam rovno hlasovať o tom, aby sme u o návrhu 

pani poslankyne viceprimátorky, aby sme ukončili diskusiu 

o tomto bode.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že diskusia pokračuje. Uznesenie bolo 

prijaté. 

 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 5-Procedurálny návrh námestníčky Stasselovej na 
ukončenie diskusie o tomto bode 

 Prítomní: 35 Áno 13 Nie: 7 Zdržal sa: 13 Nehlasovali: 2 

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

M. Brat  NIE M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ZDRŽAL SA T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  NIE 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 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  ÁNO 

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček  

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ZDRŽAL SA 

 

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

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel NEHLASOVAL 

J. Karman ZDRŽAL SA 

 
 
 
 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee, nech sa páči, pán Tešovič má slovo. 

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

Ďakujem. 
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Ja už snáď naozaj naposledy v tejto diskusii. 

Vypočul som si tu so záujmom názory a návrhy, že otec 

Srholec žil v Ružinove, možno tam by bolo nejaké dôstojné 

miesto, že. Pôsobil v Blumentáli, že možno tam by bolo to 

vhodné  miesto. Ale čo naozaj si myslím, že neprebije 

žiadny argument, v časoch keď od neho celá spoločnosť 

odvracala hlavu, tak bol vítaný a privítaný v Devínskej 

Novej Vsi. A na to netreba naozaj zabúdať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Aufrichtová,  

máte slovo. 

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

Ja by som k tejto veci povedala, že nám sa podarilo 

na druhom zastupiteľstve zriadiť Námestie Tomáša Garika 

Masaryka. Bolo to v podstate pozmeňovacím návrhom s tým, že 

je nehodné, aby sto rokov od vzniku Bratislavy sme nemali 

jediný verejný priestor s týmto názvom.  
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Chcem všetkých poslancov ináč touto cestou pozvať na 

otvorenie tohto námestia. Pošlem a budeme to komunikovať 

presne, ktoré, v ktorých dňoch to bude a v akých hodinách. 

K tejto veci, pred ktorou stojíme dnes je, že všetci 

poslanci, všetci štatutári sme skladali sľub, že budeme 

dodržiavať zákony, postupy a to, čo nám predpisujú 

predpisy. Keď máme dnes na stole vyjadriť sa k tomu, čo, 

k čomu sa máme vyjadriť, máme možnosť buď povedať, že 

nechceme ná, nechceme ulicu Srholca, alebo musí 

predkladateľ stiahnuť tento materiál. Keď sa toto pož, dať 

hlasovať o tom. Keď sa toto neudeje, tak teraz akože 

rozprávať, že zriadime komisiu, jako jesť pán minister, 

akože máme problém, tak zriaďme komisiu. (gong) tú komisiu 

treba zriadiť,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Do, pán Vetrák,  

máte slovo.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ro rozmýšľal som, ktorý bude najdôležitejší bod 

dnešného zastupiteľstva a je to úplne jasné, podľa mňa. 

Podľa toho, kto sa ako hlási.  

Ale to len tak na okraj. 

Nie, ja nadviažem na pána Dolinaya. On povedal, že 

treba v tom spraviť poriadok a systém. Ja súhlasím, lebo už 

aj samotné to, že dávame takto rozsiahle pozmeňováky 

k tomuto bodu, ktoré samozrejme neboli pripomienkované 

verejnosťou a v tomto prípade tá verejnosť môže niekedy do 

toho zasiahnuť. Pamätáme si na tú ulicu s pánom Chudíkom, 

kde boli dve petície. Jedna bola za, druhá bola proti. Tak 

ja len dúfam, ja verím pánovi Polakovičovi, že keď to 

schválime, ak to schválime, že nevznikne nejaká petícia 

proti tomu. Lebo toto sa ľahko môže stávať práve tým, že 

keď k tomuto typu vézeteniek (VZN) sa nosia tie pozmeňováky 

na zastupiteľstvo. Hoci ako formálne to je možné. Ale stať 

sa to môže.  

Čiže, ja sa prihováram naozaj za to, že nech sa urobí 

ten poriadok, systém aj če cez tú názvoslovnú komisiu. 

A možno by mohlo platiť aj také nepísané pravidlo, že 

k tomuto typu vézeten (VZN) sa budeme snažiť vyhýbať 

pozmeňovákom priamo na zastupiteľstve, lebo je to naozaj 

veľmi neštandard.  (gong) 
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Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Dolinay. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len zopakujem tú moju poznámku, že fakt je len, že 

päť rokov po smrti si myslím, že nie je dlhá doba. Je dosť 

adekvátny čas. Naozaj, práve eee vymyslieť, kde by si 

zaslú, kde je vhodné miesto pre uctenie si pamiatky Antona 

Srholca.  

K poznámke, že prišli s tým, boli prví. Je to názor 

mestskej časti. Nie je to konfliktný a beriem. Ale takto 

isto Ružinov tiež si odsúhlasil ulice Faros I (Pharos I), 

Faros II (Pharos II). No, Faros je obchodné, nákupné 

centrum, čo absolúne nemá žiaden opo, žiadne opodstadenie, 

opodstatnenie, prečo pomenovať podľa nejakého developera 

ulice. Našťastie mesto vtedy bolo dobrou poistkou a vďaka 

mestským poslancom to tento návrh neprešiel.  

Ak by sme mali pristupovať k tomu, no kto prv príde, 

veď pomenujme si. Takéto nekoncepčné názvy Ružinov už tiež 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 142 

za, teda ná návrhy už za zažil, kde dokonca bol návrh 

pomenovať (gong) ulicu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To snáď nie. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Brat,  

máte slovo. 

 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Raz, dva. 

Haló, je ma počuť? Lebo mi to nesvieti. Pardon.  

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som sa chcel ospravedlniť Devínskej Novej Vsi, 

pretože som presvedčený, že tyn, ten ich úmysel bol naozaj 

že dobrý a pekný. Ale myslím si, že sa stali trocha obeťou 

chaosu, ak to poviem takto, v tej najneutrálnejšej podobe 

výrazu, ktorý tu v tejto veci vládol.  

Pretože, ak ste si všimli, tak mnohí z nás a polovica 

poslancov žili napríklad v tom presvedčení, že vo vézetenku 
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(VZN) je o ustanovenie o tých piatich rokoch po smrti, 

ktoré si myslím, že má svoj význam, ale zjavne tam nie je. 

Skrátka, v týchto veciach je neporiadok. A myslím si, 

že nemala by nastávať situácia, kedy o takto dôležitých 

a významných veciach rozhoduje to, ktorá mestská časť sa 

prihlási ako prvá. Nejako tým nechcem dehonestovať Devínsku 

Novú Ves, ale myslím si, že ten ná nápad, aby vznikla 

komisia odborníkov, ktorá dokáže sa tomu venovať naplno 

a posúdiť aspekty, ktoré možno my ako nehistorici nemáme 

čas sa tomu naplno venovať. Myslím si, že to je 

najspravodlivejšie riešenie. A tiež to zabráni tomu, aby 

sme sa tu takto predbiehali s nápadmi ako premenovať ktoré 

námestie a ako premenovať ktu, ktorú ulicu.  

A zároveň by som chcel pripomenúť, že v konkrétne 

v otázke tohto pomenovania, to nie je len o tom, že eee 

mestská časť si schválila a my poslanci by sme to tým pádom 

ako s nejakej povinnosti mali odklepnúť, pretože voči 

tomuto návrhu boli podané všetky tie prostriedky, ktoré 

vlastne sa dávajú k dispozícii. Boli podané dve námietky. 

A rovnako komisia, ktorá je zriadená presne preto, aby sa 

vyjadrovala k týmto názvom, tak dala stanovisko, že 

neodporúča pomenovať práve túto ulicu.  

Ja teda op opätovne opakujem, držím palce Devínskej 

Novej Vsi a ďakujem im za to, že boli prví, ktorí sa 
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uchádzali o túto ulicu, ale prosím, nechajme rozhodnutie na 

nejakú nestrannú komisiu.  

A a chcel by som podporiť zároveň návrh pána 

Polakoviča, lebo mi hovoril, že to je veľmi dôležité, aby 

to prešlo. Tak pripomínam.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Polakovič,  

máte slovo. 

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

Eee, ďakujem pekne. 

Zneužijem faktickú, aby som teda odpovedal pánovi 

Vetrákovi. 

Ide o úplne novú ulicu. Na tej ulici nie je vlastne 

žiadna, žiadna iná výstavba. Teraz tam kolaudujú vlastne 

deväť bytových domov a vlastne tieto, tieto domy vlastne 

potrebujú ten názov, alebo tá ulica potrebuje ten názov.  
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Čiže, my ne nepremenovávame ulicu, my vlastne 

pomenovávavame úplne novú ulicu. Čo je inak ten istý 

prípad, ak tomu rozumiem, aj v tej teda Devínskej, že to je 

vlastne nové pomenovanie. Nie premenovanie.  

Ďakujem pekne. 

A ospravedlňujem sa teda za to, za ten proces. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Krajčír,  

máte slovo. 

Dárius   K r a j č í r , starosta mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves: 

Ja budem len krátko. 

Ďakujem.  

Áno, je nedôstojné, že sa Devínska Nová Ves ocitla 

v takejto diskusii. Je to nedôstojné voči obyvateľom 

Devínskej Novej Vsi, voleným zástupcom Devínskej Novej Vsi, 

aj voči otcovi Srholcovi.  

Ja by som vás poprosil, aby ste podporili tento 

návrh, je to dôstojné umiestnenie. Nie je to súťaž, kto 
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prišiel prví. My sme prišli s tým návrhom a myslím si, že 

je neseriózne eee, nakoľko prišla Devínska Nová Ves 

s takýmto návrhom a dobrým návrhom, dôstojným návrhom, aby 

sa z toho robil trh.  

Pardon. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee, pred tým ako odovzdám slovo našej komisii, mi 

dovoľte povedať iba teda vysloviť aj svoj názor na túto 

vec.  

Padli tu, podľa mňa, skvelé argumenty z viacerých 

strán. Osobne si myslím, naozaj že by sa táto vec, ktorá 

nie je úplne jednoduchá, napriek veľkej úcte k nášmu 

poslancovi a starostovi, mala riešiť na tej komisie, ktorú 

urobíme.  

Nikto nehovorí, že práve tam bude môcť byť aj ulica, 

ktorá je teraz navrhnutá, vybratá. Tie ulice schvaľuje 

mestské zastupiteľstvo práve preto, lebo to je vec celého 

mestského zastupiteľstva a nemá to byť ten systém, že kto 

príde skôr, ten skôr melie. Tu všetci poslanci sú 

zodpovední za to, ako mesto sa volá, ako vyzerá v celej 

Bratislave. 
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Takže, ja chcem iba podporiť riaditeľa magistrátu, aj 

túto komisiu, ktorá nie je žiadny experiment, funguje 

v iných mestských častiach, alebo v iných mestách úplne 

bežne. Bratislava ju dávno malo ma, mala mať. 

Chcem iba povedať, že, aj sa poďakovať za tú 

diskusiu, ktorá bola, podľa mňa, bola veľmi dobre faktická, 

aj keď chápem, že u vás v mestskej časti to môže lomcovať 

nejakými emóciami, lebo je to niečo, čo ste si odhlasovali 

a veľmi chcete.  

Som rád, že to za Devínsku Novú Ves neberiete nijakým 

spôsobom osobne, ale striktne len tak, že hľadáme čo 

najlepšie riešenie tejto situácie. O to tu ide.  

Takže, Ďakujem veľmi pekne a odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Takže dostali sme dva pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy.  

S tým, že tak o týchto pozmeňujúcich návrhoch ako aj 

potom o návrhu uznesenia budeme musieť hlasovať tromi 
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pätinami prítomných. Teda na to, na to pozor teda. Tri 

pätiny prítomných aj na.  

Lebo je to vézetenko (VZN). Čiže, tri pätiny 

prítomných aj na pozmeňová. Áno. Aj v štat, aj v rokováku 

to tak máme. Ale aj tak to platí.  

Čiže, na to pozor, že tri pätiny na každé hlasovanie. 

A teda začneme, ideme v poradí, v akom boli podané 

tie pozmeňováky.  

Čiže, prvý pozmeňovák dal pán poslanec Vagač, ten 

spočíva v tom, že v podstate v celom materiáli, ako aj 

v návrhu toho vézetenka (VZN) sa vypúšťa ten text, ktorý  

hovorí, eee, ja to prečítam hlavne v tom, v tom vézetenku 

(VZN), lebo to je to najdôležitejšie.  

Čiže, v paragrafe 2 odsek 3 v mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves sa určuje názov ulice Ulica 

Antona Srholca. 

Čiže toto, toto sa vypúšťa, alebo je návrh na 

vypustenie s tým, že toto isté sa potom vypustí aj v tom 

materiáli, kde je to spomenuté. 

A síce nie je to v tom pozmeňováku, ale ja len 

doplním, že, že v zmysle rokováku mô môže robiť návrhová 

komisia také formálno-technické opravy textu. Čiže, potom 
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aj v tom názve my upravíme, že ak toto prejde, tak už tam 

nebude v tom názve, že Bratislava-Devínska Nová Ves, lebo 

tam, tam nebude žiadna ulica z tej mestskej časti. Ak by to 

prešlo. 

Čiže, to nebolo v tom pozmeňováku, ale to my ešte 

upravíme.  

A budeme hlasovať tromi pätinami prítomných o tomto 

pozemňujúcom 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 nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Za dvadsaťjedna, proti tri, zdržalo sa desať, 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 
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Bod 5-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-
Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské Biskupice 

a Bratislava-Devínska Nová Ves 
 

pozmeňovací návrh p. Vagača na vypustenie textu v celom 
materiáli a návrhu VZN, že v mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves sa určuje názov ulice Ulica Antona 

Srholca 

 Prítomní: 36 Áno 21 Nie: 3 Zdržal sa: 10 Nehlasovali: 2 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová NIE 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  ÁNO 

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

R. Tešovič NIE 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   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa   

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler NEHLASOVAL 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel NEHLASOVAL 
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J. Karman ZDRŽAL SA 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže pokračujeme ďalej.  

Máme tu druhý pozmeňujúci, doplňujúci návrh, ktorý 

dal pán poslanec Polakovič. 

Nebudem to čítať, lebo to je na dve strany. Ja len 

pripomeniem, že odsúhlasilo to aj miestne zastupiteľstvo 

v Lamači, teda nie je to nejaká vlastná iniciatíva pána 

poslanca. A ide o to, že sa do, že sa dopĺňa do celého 

materiálu aj do návrhu vézetenks (VZN) nová ulica 

v mestskej časti Bratislava-Lamač, a to je ulica s názvom 

Ulica Hany Ponickej. 
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Čiže, ta, v zmysle toho sa potom upraví aj celý 

materiál, aj, aj názov, aj názov toho návrhu vézetenks 

(VZN). 

Tiež tri pätiny prítomných poslancov. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom 

návrhu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

To už je. Dávid.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa tri, 

nehlasovalo nula. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 153 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 5-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-
Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské Biskupice 

a Bratislava-Devínska Nová Ves 
 

pozmeňovací návrh p. Polakoviča na doplnenie textu v celom 
materiáli a návrhu VZN, že v mestskej časti Bratislava-

Lamač sa určuje názov ulice Ulica Hany Ponickej 

 Prítomní: 36 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 3 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 ZDRŽAL SA 

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa   

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

No a ešte teda, to boli pozmeňujúce návrhy, čiže 

dostávame sa teraz k hlasovaniu o o vlastne o návrhu 

uznesenia ako celku. Máme tam v tom návrhu uznesenia 

doplnený Lamač, ale nemáme vypustenú, nemáme vypustenú tú 

Ulicu Antona Srholca.  

Čiže, ideme hlasovať v tomto znení v to, s tými 

pozmeňujúcimi návrhmi.  
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Tiež tri pätiny prítomných poslancov. 

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 nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna. 

Za sedemnásť, proti štyri, zdržalo sa osem, 

nehlasovali dvaja poslanci. 

Ideme ďalej. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 5-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-
Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské Biskupice 

a Bratislava-Devínska Nová Ves – hlasovanie o VZN ako celku 
v znení prijatých zmien a doplnkov 

 Prítomní: 31 Áno 17 Nie: 4 Zdržal sa: 8 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ZDRŽAL SA 
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M. Brat  NIE M.Debnárová NEHLASOVAL 

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

J. Mrva NIE  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

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

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač NIE 

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ZDRŽAL SA 

J. Karman ZDRŽAL SA 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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BOD 6 ZÁMER SPRACOVANIA  PROGRAMU 
HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY NA ROKY 
2021 – 2030 S VÍZIOU DO ROKU 2050 
(METROPOLITNÝ PROGRAM BRATISLAVA 
2030) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo šesť. Zámer spracovania  Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2021 - 2030 

s víziou do roku 2050. 

Nech sa páči za spracovateľa, predkladateľ pán 

Donauer.  

Máte slovo. 

Mgr. Eduard   D o n a u e r ,  implementačná jednotka: 

Ďakujem za slovo. 

Vážené dámy, vážení páni,  

materiál, ktorý je pred vami predkladaný, je teda 

zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho 
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rozvoja, ktorý predstavuje základný strategický koncepčný 

dokument mesta a zároveň predstavuje základnú podmienku pre 

zúčastnenie sa diskusie o novom programovom období 

európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Súčasný dokument Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja je platný do konca roku 2020, avšak je potrebné 

začať s prípravou nového zámeru vzhľadom na dĺžku 

spracovania. Celý proces bude trvať približne rok a pol až 

dva, do konca roku 2020. 

Ehm. Dokument, ktorý bude spracovaný sa odpúta od 

pôvodnej formy teda tlačeného dokumentu, ale bude mať skôr 

formu strategického rámca zadefinovaných strategických 

cieľov a indikátorov, na základe ktorých bude monitorovaný 

ich, ich napĺňanie, pričom tento strategický rámec, alebo 

strategický plán bude následne pretransformovaný na 

strategické riadenie, ktoré umožní potom aj definovanie 

projektového riadenia.  

Zámer, alebo teda dokument bude spracovaný interne, 

na základe pracovných skupín, v ktorých účasní budú 

zamestnanci magistrátu a budú prizvaní zamestnanci 

mestských častí.  

Dokument bude spracovaný na základe troch eee, bude 

prepojený s tromi kontinuálnymi agendami, ktoré momentálne 

na meste sú realizované, a to je tvorba dátovej politiky 
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a jej koncepčné nastavenie, tvorba participatívnej politiky 

a jej koncepčné nastavenie a transformácia magistrátu 

smerom teda k princípom gavrments (goverments). 

Toľko z mojej strany.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Hneď začneme diskusiu k tomuto bodu programu, len tu 

doriešime niečo organizačne k predchádzajúcemu hlasovaniu. 

Sekundu.  

Okej. 

Pokračujeme ďalej diskusiou k tomuto bodu.  

Nech sa páči, otváram diskusiu. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Takže budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení, že 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer spracovania Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy na roky 2021 až 2030 

s víziou do roku 2050 v zátvorke, skrátený názov 

Metropolitný program Bratislava 2030.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťsedem. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 
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Bod 6-Zámer spracovania  Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný program 

Bratislava 2030) 

 Prítomní: 27 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

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   

R. Kunst  A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
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D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

 

Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s 

víziou do roku 2050 (Metropolitný program Bratislava 2030) 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
 

schvaľuje 

zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s 

víziou do roku 2050 (Metropolitný program Bratislava 2030). 

koniec poznámky) 
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BOD 7 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:. 

Bod číslo sedem, Návrh na schválenie koncesnej zmluvy 

na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto. 

Dobrý deň. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže za spracovateľa, ale asi predkladateľ, vystúpia 

kolegovia z bratislavskej mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto. Ak som to správne pochopil. 

Á, a je tu aj pán starosta. Takže, máme tu aj pána 

starosta, starostu Kusého. 

Nech sa páči,  

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

Nové Mesto: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení 

poslanci, dámy a páni, 

ak dovolíte, stručný úvod na vysvetlenie. 

V deväťdesiatych rokoch počas takej tichej 

privatizácie došlo k tomu, že bytový fond sa sprivatizoval, 

čiže z Bytofondu stal sa v podstate zo dňa na deň NOVBYT, 

čo uniklo väčšine pozornosti našich obyvateľov.  

Pretože nová spoločnosť zostala v tých istých 

priestoroch a boli tam viacmenej tí istí ľudia.  

Okrem toho však boli sprivatizované aj rozvody tepla. 

A práve toto je téma, o ktorej sa (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) rozprávať. Tieto rozvody spracovala spoločnosť, 

ktorá sa v energetike nevyzná a ktorá v zásade len vysávala 

z týchto vecí zisk. 

Pred asi dvoma rokmi zmluva konečne s nimi skončila. 

Urobili sme súťaž, v rámci tej súťaže spoločnosť NOVBYT nám 

hádzala polená pod nohy ako sa len dalo, pretože snažila sa 

natiahnuť čas, čo sa jej aj dvakrát podarilo, preto sme 

dvakrát museli s ňou zmluvu, bohužiaľ, predĺžiť.  
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Nedostali sme od nej informácie, ktoré sú normálne, 

ale nakoniec sme súťaž uzavreli a máme víťaza.  

Vieme, že potrebujeme minimálne tri a pol milióna eur 

ako investície a potrebujeme, aby tam bola spoločnosť, 

ktorá sa v energetike naozaj vyzná a bude ju spravovať tak, 

ako sa má.  

Preto je moja prosba, aby sme to čo najrýchlejšie 

uzavreli, pretože potrebujeme, aby v priebehu letných 

mesiacov spoločnosť prevzala rozvody tepla a začala ich 

normálne spravovať a investovať.  

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. 

K materiálu si dovoľujem uviesť nasledovné: 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto je správcom 

tepelno-technických zariadení na výrobu a dodávku tepla 

a teplej vody.  

V súčasnosti prevádzkuje tepelno-technické zariadenia 

spoločnosť NOVBYT.  

Nakoľko uvedenej spoločnosti končil zmluvný vzťah, 

mestská časť dala vypracovať analýzu stavu tepelno-

technického hospodárstva. Predmetná analýza ukázala jasnú 
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a nevyhnutnú potrebu rekonštrukcie a modernizácie týchto 

tepelno-technických zariadení.  

Na základe skutočností, že spoločnosť NOVBYT končil 

zmluvný vzťah, mestská časť sa obrátila na Úrad pre verejné 

obstarávanie s otázkou vo veci usmernenia, akým spôsobom 

vyhlásiť verejné obstarávanie, pričom stanovisko Úradu pre 

verejné obstarávanie bolo jednoznačné, to jest, že sa jedná 

o koncesiu.  

Varianta koncesie spočíva v transfere všetkých rizík 

na súkromného partnera, najmä zodpovednosti, čo sa vzhľadom 

na požiadavky a požadované skúsenosti uchádzačov javilo ako 

najvhodnejšie, nakoľko mestská časť samotná nebola ani 

organizačne, personálne, ani kompetenčne schopná zabezpečiť 

prevádzku tepelno-technických zariadení.  

Nakoľko mestská časť aj na základe vypracovanej 

analýzy nedisponovala dostatočnými jasnými informáciami 

a podkladmi nevyhnutnými, ako najvhodnejšiu možnosť 

prichádzal v úvahu postup vyhlásiť verejné obstarávanie 

formou súťažného dialógu s cieľom nastaviť verejné 

obstarávanie čo najvhodnejšie.  

V rámci vyhláseného verejného obstarávania bola 

určená komisia zložená so zástupcov mestskej časti, ako aj 

členov odborníkov pracujúcich v oblasti tepelného 

hospodárstva, ktorá sa zúčastňovala celého procesu 
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verejného obstarávanie, vrátane účasti na samotnom súťažnom 

dialógu.  

V rámci verejného obstarávania bola ako úspešná 

vybraná, ktorá splnila všetky požadované kritériá a ponúkla 

najvyššiu ponuknu, najvyššiu ponuku spoločnosť TERMMING. 

Zámerom mestskej časti je prostredníctvom 

koncesionára zabezpečiť riadnu a fungujúcu prevádzku 

tepelno-technických zariadení, jej modernizáciu 

a rekonštrukciu s cieľom pokúsiť sa zachovať cenu tepla, 

respektíve, čo jej najmenšie zvýšenie.  

Výsledkom koncesie majú byť plne prevádzkyschopné 

a zmodernizované zariadenia tepelno-technické tak, aby sa 

zabránilo akýmkoľvek stratám tepla, k čomu žiaľ, pri 

dnešnom stave tepelno-technických zariadení prichádza. 

Koncesnú lehotu na prevádzkovanie tepelno-technických 

zariadení je v súčasnej dobe určená podľa návrhu koncesnej 

zmluvy na dvadsať rokov, pričom však prvotné a nevyhnutné 

investície pre riadne fungovanie tepelno-technických 

zariadení sú nastavené tak, aby ich realizácia bola 

v priebehu prvých piatich rokov. 

Záujem mestskej časti je zabezpečiť kompletnú 

realizáciu predmetu koncesie bez použitia vlastných 

zdrojov. 
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Súčasťou predloženej koncesnej zmluvy je aj 

ustanovenie špeciálnej komisie zloženej zo zástupcov 

mestskej časti ako aj koncesionára, ktorý bude dozerať na 

plnenie koncesnej zmluvy a na činnosť koncesionára. 

Nakoľko v súlade s ustanovením paragrafu 9 odsek 2 

písmeno gé (g) zákona o majetku obcí v spojitosti s článkom  

7 bod 6 písmeno dé (d) a článkom 80 odsek 2 písmeno ypsilon 

(y) aktuálne platného štatútu hlavného mesta Bratislavy ide 

o taký zásah do zvereného majetku, je potrebné predloženú 

koncesnú zmluvu schváliť v mestskom zastupiteľstve, 

s cieľom zabezpečiť riadnu a modernú prevádzku tepelno-

technických zariadení, slúžiacu obyvateľom mestskej časti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ak je to všetko, tak otváram diskusiu k tomuto 

návrhu. 

Nech sa páči. 

A potom chcem povedať, že po našej diskusii tu máme 

aj  zástupcov občanov v počte kusov dvoch.  

Pardon, nech sa páči, pán Karman, máte slovo. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Ja sa veľmi čudujem pánovi starostovi Kusému, že sa 

chce vzdať možnosti na dvadsať rokov dohliadať nad cenou 

energií a pustiť takúto dôležitú oblasť v rámci 

hospodárstva súkromnej firme v rámci koncesnej zmluvy mi 

príde vrcholne nezodpovedné.  

Uvedomte si, že dvadsať rokov v tepelnom hospodárstve 

je naozaj veľmi dlhá doba. A pri súčasnom nastavení 

moderných technológií to môže naozaj znamenať, že už po 

desiatich rokoch sa môžu zmeniť podmienky a pre mestskú 

časť to bude naďalej nevýhodné.  

Takisto si treba uvedomiť, že na cenu budú vplývať 

takzvané oprávnené náklady. Poznám milión spôsobov ako 

zvýšiť takéto oprávnené náklady a mestskej časti neostane 

v rukách nič, čím by tomu zabránila.  

Dávam toto na zváženie.  

A rád by som sa opýtal na názor novomestských 

poslancov. Čo si o tom myslia. Ja som z Petržalky. Keby sa 

toto dialo u nás, nikdy by som na to nepristúpil. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pani Augustič,  

máte slovo. 

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

Ja mám len takú otázku.  

Ak, ak, aké teda iné navrhuješ riešenie? Ja som 

čítala aj tie blogy, čítala som tie všetky mejly (maily), 

ktoré sa okolo toho točili pre v predchádzajúcich dňoch, 

pretože ja nie som odborník v tejto oblasti a teda sa 

pýtam, že aké iné riešenie? 

Pokiaľ viem, Petržalka to má rovnako externej 

spoločnosti. Tak sa. A aká je iná možnosť ako to urobiť 

takto? Robíte to vo vlastnej réžii? Ale má mestská časť 

možnosť to robiť vo vlastnej réžii? 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, odpoveď pá spracovateľa, alebo teda, 

asi dáme otázky a potom spracovateľ odpovie naraz na 

otázky? A a čo preferujeme?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, tak pán Karman,  

máte slovo. 
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(poznámka: počuť poslanca Vetráka mimo mikrofón „Tak 

nech zahlasuje, to sa poznačí, že ako zahlasoval.“) 

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

Áno. Nájsť spôsob ako to realizovať vo vlastnej 

réžii.  

Takisto viem, že Petržalka má úplne rovnaký problém. 

A áno, veľmi radi by sme sa, by sme od tej zmluvy 

odstúpili, ale v súčasnosti to nie je možné.  

Všetky opravy, údržby sa predsa dajú dočasne 

delegovať na externé firmy, ale s tým, že si ich budete 

súčaži súťažiť čiastočne. Naozaj, existuje mnoho spôsobov, 

ako to zatiaľ dočasným spôsobom riešiť.  

Čo sa týka, čo sa týka BATky (BAT), tam tiež existujú 

rôzne, rôzne riešenia, ako to zatiaľ, s nimi zatiaľ dočasne 

riešiť. Každopádne, nemusí to byť jedna firma, nemusí to 

byť koncesný zmluva a už tobôž nie na dvadsať rokov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Lenč,  

máte slovo. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 172 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja sa veľmi stotožňujem s tým, čo pán Karman hovorí. 

My v Karlovej Vsi s tým máme veľmi negatívne skúsenosti.  

Za starostovania pani starostky Hanulíkovej bola 

schválená, neviem, neviem či podobná, ale proste, koncesná 

zmluva, ktorej sa, ktorou sa vlastne zverili tie sekundárne 

rozvody na základe nejakej súťaže, ktorá podľa mňa bola 

veľmi pofidérna, pretože rozhodovala tam cena tepla, ktorá 

sa do pol roka potom, ako sa tá koncesná zmluva podpísala, 

samozrejme, že zmenila.  

Vyhrala to vtedy BATka (BAT), ktorá je teda zároveň 

aj výrobcom tepla a sú s tým nekonečné problémy teraz, 

pretože práve s tými oprávnenými nákladmi a s týmito 

vecami, ktoré sa majú započítať, investície, ktoré sa majú 

započítať do toho nájomného, ktoré, ktoré BATka (BAT) má 

platiť eee eee je s tým problém. Nekomunikuje.  

A to obdobie je naozaj strašne dlhé.  

Ja sa prihováram za to, aby si to mestské časti 

robili sami vo svojej réžii.  

Ďakujem. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vlačiky,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja teda nie som expert na tepelné hospodárstvo, ale 

na základe toho, čo sa ku mne dostalo v poslednej dobe, tak 

mám veľké pochybnosti o tomto materiáli a chcel by som pána 

starostu Kusého požiadať, aby stiahol tento materiál, keďže 

je jeho predkladateľ. 

Myslím si, že to neprešlo poriadnou ani diskusiou na 

pôde mestskej časti.  

A čo sa týka tej súťaže, podľa mňa by sa to malo dať 

prešetriť Úradu pre verejné obstarávanie. Tam sa totiž 

udialo to, že porazený ponúkol lacnejšie teplo pre 

konečného odberateľa, za čo získal plus cca jeden bod, ale 

úspešná firma ponúkla o päťdesiatšesťtisíc eur viac za 

nájom zariadení, čím získala cca osem bodov.  

Inými slovami, vyššou cenou si spraví väčší zisk 

a uspeje vďaka tomu, že časť toho zisku navyše odovzdá 
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mestskej časti, čo je zjavný nezmysel, lebo najväčšiu váhu 

by mala mať cena tepla.  

Proste, tuto, tuto zaplatíme všetci viac a mestská 

časť získa navyše tie päťdešeti šestisíc eur.  

Čiže, spokojná bude firma, lebo vyhrala s drahšou 

ponukou, spokojná bude mestská časť, ale nespokojní budeme 

my všetci Novomešťania.  

Takže, ja by som bol za to stiahnutie a nech to teda 

ešte raz sa o tom podebatujeme, že teda ako ďalej. 

Ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Reakcia fak, s faktickou pani námestníčka,  

nech sa páči. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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A moja otázka je na predkladateľov materiálu, aký 

bude mať toto rozhodnutie dopad na peňaženky obyvateľov 

Nového Mesta?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Zbierame otázky.  

Ďakujem. 

Pán riaditeľ magistrátu Košťál. 

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

Ďakujem. 

Ja nemám otázku, ale chcem trocha komentovať vlastne 

ten proces, prečo tu o tom rozhodujeme na mestskom 

zastupiteľstve?  

Myslím si, že to je naozaj téma, ktorá by sa mala 

rozhodovať na miestnom zastupiteľstve, keďže sa týka 

mestskej časti. Treba ale povedať, že sa bavíme o majetku, 

ktorý je zverený, majetok mesta, ktorý je zvenený, zverený 

mestskej časti. Ale samozrejme, všetky podmienky zmluvy, 

celú tú súťaž a nejaké ďalšie scenáre, čo sa bude diať 

s touto koncesiou má v kompetencii mestská časť.  
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A ja som o tom hovoril aj na mestskej rade, že bude 

potrebné zmeniť štatút mesta, lebo štatút mesta hovorí 

úplne jasne to, že o takýchto koncesiách má rozhodovať 

mestské zastupiteľstvo. Preto sa tu o o tom dneska 

rozprávame. V skutočnosti je tam treba doplniť nejakú 

informáciu, alebo respektíve ustanovenie, ktoré tento typ 

koncesií bude umožňovať mestským častiam rozhodovať v mie 

v miestnych zastupiteľstvách. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nasleduje pán poslanec Mrva. 

A respektíve chceme v tomto kole, v tejto poznámke 

dať odpovede zo strany spracovávateľa? Asi by to bolo 

dobré. 

To znamená, že nech sa páči, majú slovo 

spracovávatelia. Boli tam nejaké otázky, ktoré by mali byť 

zodpovedané.  

A potom ale platí tvo tvoj prístup do diskusie, hej? 

lebo sme ho tu vymazali. 

Takže, nech sa páči, 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: 

V úvode by som sa rada vyjadrila k tomu, že sa 

v tomto prípade naozaj nejedná o nájomnú zmluvu, pretože aj 

tie iné zmluvy ostatných mestských častí sú v prevažnej 

miere nájomné. Táto zmluva je koncesná zmluva, ktorá 

podlieha úplne inému režimu.  

Spôsoby zabezpečenia komunikácie s dodávateľom tepla, 

spôsob nastavenia ceny a všetko je uvedené v tej koncesnej 

zmluve. Ona je viac ako rozsiahla. Viac ako výhodná viacej 

pre mestskú časť ako pre koncesionára ako takého. V tomto 

prípade by som sa naozaj mmm iným spôsobom správala k tejto 

zmluve, lebo naozaj sa nejedná o nájomný vzťah.  

Vo vzťahu k technickému a výpočtu tepla vám odpovie 

kolega.  

Ing. Ján   M a t u s k ý ,  zástupca mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto: 

Vážený pán primátor, vážené dámy, páni, dovolím sa 

predstaviť na úvod, moje meno je Matuský, som bývalý 

predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Od roku 

deväťdesiatjedna po dnešok som sa priamo, nepriamo 

zúčastňoval všetkých procesov, ktoré sa stali, 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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(poznámka: počuť hýbať mikrofónom) 

som sa zúčastnil všetkých procesov, ktoré sa stali 

v energetike Slovenska. 

Zaznelo tu mnoho poznámok k k koncesnej zmluve, ktorá 

bola predmetom obstarávania v Mestskej časti  

Bratislava-Nové Mesto.  

Základná poznámka, výroba a dodávka tepla nie je 

základná a nie prenesená zodpovednosť obce. To je 

podnikanie. To, že obce vlastnia tepelné hospodárstvo, to 

je dedičstvo minulosti.  

Áno, je možné, aby ich prevádzkovali vo vlastnej 

réžie. Len je tu otázka, kto z čoho zainvestuje mestská 

časť do obnovy technológie? Ja sa zúčastňujem celého 

procesu prípravy obstarávania, aj vyhodnocovania súťaže. 

Stav technológie je veľmi zlý. Priemerný vek rozvodov 

tepelných a kotolní je štyridsať rokov. Podľa, podľa 

vyhláške. Ale skutočný vek tepelných rozvodov a kotolní je 

pomaly päťdesiat rokov, alebo šesťdesiat rokov.  

To znamená, že sú v stave dezolátnom a treba 

investovať. Treba mohutne investovať. A tie investície sa 

pohybujú vo výške asi štyri a pol milióna eur. Má na to 

mesto? Má investovať do teplovodov? To je jeho, jeho 

poslanie voči občanom?  
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Ak by malo zdroje, prosím. Je aj táto možnosť, aby 

vytvorili nejakú dcérsku spoločnosť a tá by prevádzkovala 

tepelné hospodárstvo. Ale táto možnosť asi nie je. Má kopu 

iných povinností, ktoré musí mesto plniť.  

Čo sa týka tých poznámok o tom, že by tam mohla byť 

aj BATka (BAT), áno. Bola súťaž. Ja som bol pri tvorbe 

podmienok súťaže, môžem vyhlásiť, že mestská časť veľmi 

dbala na záujmy odberateľov i na záujmy svoje. Veď tie 

podmienky súťažné boli jasne definované.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Cena tepla? Výška investícií a nájomné.  

Čo sa týka ceny tepla. 

Ponuka bola limitovaná tým, že vyhlasovateľ limitoval 

ponuku minimálnym zvýšením ceny tepla oproti súčasnému. Ak 

sa pozriete do dokumentoch, ktoré máte, cena tepla 

víťazného uchádzača je vyššia o necelé percento ako súčasný 

prevádzkovateľ.  

Čo sa týka investícií.  

Víťaz súťaže je ochotný investovať v prvých piatich 

rokoch štyri a pol milióna eur. To zásadne zmení situáciu. 

Veď od teplovodov sa odpojilo štyridsaťjedna odberateľov 

v mestskej časti. To je veľa. To je asi osemnásť percent 
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odberu. A le, a len preto, že boli vysoké úniky tepla, 

ktoré potom museli tí ostatní zaplatiť. Boli časté poruchy.  

Tým, že príde nový prevádzkovateľ, zainvestuje,  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím o predĺženie, nech zaznie celá informácia. 

Ing. Ján   M a t u s k ý ,  zástupca mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto: 

Ja, ja to, ja to urýchlim.  

Iba chcem vyhlásiť, že mestská časť vyhlásila súťaž 

včas, správne definovala podmienky súťaže, súťaž bola 

transparentná, veď ju kontroloval ÚVO. A súťaž vygenerovala 

najlepšieho dodávateľa tepla.  

Včas vyhlásila preto, lebo naozaj životnosť zariadení 

je dávno za nami. Treba investovať.  

Súťaž bola nastavená tak, aby chránila záujmy 

odberateľov, aby chránila záujmy majiteľa technológie. A za 

ďalšie, všetci mali rovnaké podmienky, rovnaké možnosti 

podať ponuku.  
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Ponuka víťaznej spoločnosti bola najlepšia. Síce tá 

cena tepla je o jedno percento teoreticky vyššia, ale má 

podstatne vyššie investície a podstatne viacej bude platiť 

za nájom technológie.  

Mestská časť, podľa webu mestskej časti, má 

tridsaťštyritisíc obyvateľov. Ak to podelíte tými 

deväťdesiatšesť tisícmi, to vychádza okolo, okolo troch eur 

na jedného obyvateľa, ktoré  môže mestská časť investovať 

z nájomného.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Toľko na úvod. Ak budú nejaké otázky, môžem 

odpovedať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pán Karman. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som len v rýchlosti chcel zareagovať na to, že 

výroba tepla je predsa podnikanie.  
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Eee, eee. A ako sa vlastne? Čo má tam vplyv na tú 

cenu? V normálnom bežnom trnovo trhovom hospodárstve je to 

hlavne konkurencia. Aká konkurencia je tuná? Jediná 

konkurencia tu bola pri samotnej súťaži. Ale neskôr, už to 

bude zazmluvnené na dvadsať rokov a tá cena sa bude dvíhať 

na základe takzvaných oprávnených nákladov, ktoré je už, 

ktoré sa už potom naozaj ťažko kontrolujú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Rýchla reakcia spracovateľa. 

Ing. Ján   M a t u s k ý ,  zástupca mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto: 

No ja som v úvode spomínal, že som bol predsedom 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Nastavoval som 

reguláciu, aj ceny, ceny tepla.  

Podnikanie vo výrobe a dodávke tepla je veľmi 

náročné. Štát reguluje každú položku ceny tepla. Takže nie 

čo si zmyslí dodávateľ tam do do ceny dá. Je presne 

limitované.  

Mám tu aj prezentáciu, môžem to ukázať. 

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

Okej.  

Ing. Ján   M a t u s k ý ,  zástupca mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto: 

Je tam, je limitované nájomné. Výška nájomného, je je 

limitovaná výška fixných nákladov, je limitovaná výška 

zisku.  

Ja sa obávam, že, že je dosť, bude dosť náročné, aby 

nový prevádzkovateľ vložil do nákladov všetky náklady, 

ktoré bude mať. ale to je podnikateľské riziko toho 

podnikateľa.  

A iba zopakujem.  

Výroba elektriny, výroba tepla je podnikanie 

v regulovanej oblasti. Štát zasahuje do podnikania tým, že 

stanovuje, ktoré náklady sú ekonomicky oprávnené a ktoré 

nie sú. A navyše tie náklady, ktoré sú oprávnené, limituje. 

A cena, ktorú schváli regulátor dodávateľovi tepla, 

prechádza kontrolou. Lebo po skončení hospodárskeho roku 

musí predložiť dodávateľ tepla regulačnému úradu skutočné 

náklady. A potom to je ten rozdiel medzi platbami 

zálohovými a skutočnými platbami.  
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Takže, opakujem, podnikanie v dodávke tepla je 

podnikanie regulované a štát významne obmedzuje možnosti 

podnikateľa pracovať s cenou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pred tým ako prídeme ešte na príspevok pána Kusého, 

tu bol pán poslanec Mrva, ktorého ja som omylom vyhodil 

z toho poradia. On tam bol.  

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán Karman,  

pýtali ste sa, že čo na to poslanci Nového Mesta? 

Poslanci Nového Mesta neboli zahrnutí do tejto diskusie, čo 

ma veľmi mrzí a teraz sme postavení pred situáciu, že tu 

nejakou horúcou ihlou ideme niečo riešiť, čo sa mne teda 

vôbec nepáči. A nemám rád, keď sa na mňa robí takýto tlak.  

A z toho, čo som počul a čo hovoril, napríklad, aj 

pán Lenč skúsenosti, ja sa plne stotožňujem s vašimi 

pripomienkami, pán Karman, ide naozaj o dvadsaťročnú zmluvu 

a ja si nemyslím, že by sme mali naozaj takýmto spôsobom 
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rozhodnúť o dvadsaťročnom nekonkurenčnom boji pri dodávkach 

tepla pre Novomešťanov.  

Preto ja tento materiál tak ako je položený, ak 

nebude stiahnutý, určite nepodporím. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou Milan Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Najprv som myslel, že nebudem diskutovať, ale už keď 

sa tu rozbehla diskusia k téme, ktorá je celkom mojou 

obľúbenou, pretože viacerí sa pamätáte, že som v minulom 

volebnom období presadil uznesenie na tomto mestskom 

zastupiteľstve, stále je platné, že jednotlivé mestské 

časti a starostovia majú umožňovať odpájanie sa od 

centrálneho zdroja tepla v prípade, že tá žiadosť a tie 

podmienky sú, a to riešenie, ktoré sa navrhuje tými ľuďmi 

je technicky lepšie ako to cézepéčko aj, aj 

enviromentálnejšie prijateľnejšie ako to ceze cézetéčko.  
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Čiže, nemôže to stáť len na tom, že na tých 

ekonomických ukazovateľov, že príde ten doterajší dodávateľ 

o o zisk.  

A tá zmluva a ten materiál má viac ako tristo strán. 

Nie je to jednoduché čítanie. Ale priznám sa, že som tam 

nezachytil tento moment, ktorý by bol v súlade s mestským 

uznesením, že mestská časť bude povoľovať odpájanie sa od 

od toho dodávateľa tepla (gong), s ktorým uzavrie zmluvu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Dolinay, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len, veľká vďaka za ten pohľad aj Novomestských 

poslancov.  

Myslím si, že práve takéto zásadné materiály by mali 

prejsť všeobecnou diskusiou aj na území mestskej časti, 

ktorej sa to do do dotýka. Možno brať toto ako taký varovný 

prst pre starostov, aby prechádza, aby rešpektovali aj 

svojich poslancov, ktorí sú volení zástupcami občanov 

a majú zodpovednosť za chod mestskej časti taktiež formou 
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teda poslanectva v zastupiteľstve. Áno, vy ste tou 

exekutívou, ale treba rešpektovať aj názor poslancov.  

A akurát má mrzí, že takto zásadný materiál teda 

neprešiel tou nejakou všeobecnou diskusiou.  

Tak odporúčam si to prejsť aj so svojimi poslancami.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Augustinič,  

máte slovo. 

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

Mám otázku na pána Mrvu, prečo povedal, že má pocit, 

že to bolo netransparentné? To ma zaujíma.  

A druhá otázka. 

Keď, keď to nebude teraz schválené v mestskom 

zastupiteľstve a vráti sa to do miestneho zastupiteľstva, 

že, otázka na spracovateľa, že čo, čo, čo to znamená pre 

celú tú súťaž a vyhodnotenie súťaže?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže dve otázky.  

Spracovateľ, pán spracovateľ,  

nech sa páči, odpovedáte na prvú.  

Potom keď sa pán poslanec Mrva prihlási faktickou, 

môžte odpovedať.  

Pán   G r i g a ,  zástupca mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto: 

Dobrý deň. 

Moje meno je Griga.  

Ja som spolupracoval s pozície ehm, nejakého 

referenta verejného obstarávania na tejto zákazke.  

Dovoľujem si len reagovať 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím hlasnejšie.  

Pán   G r i g a ,  zástupca mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto: 
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Pardon. 

Dovoľujem si len reagovať na otázku ohľadne možnosti 

odpájania.  

Toto je v dokumentoch k obstarávaniu explicitne 

pomenované ako jedno z rizík koncesionára. Čiže, je to jeho 

podnikateľské riziko, že sa mu budú odpájať jednotlivé 

bytové domy. Samozrejme, to nemôžme ovplyvniť z pohľadu 

verejného obstarávania. A je to jedno z rizík.  

Keby sme tomu, keby sme mu garantovali, že sa nebudú 

odpájať, v takom prípade by sa vôbec nejednalo o koncesiu.  

Takže, toto je umožnené, samozrejme, odpojiť sa.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Ing. Ján   M a t u s k ý ,  zástupca mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto: 

A ešte, ak to môžem ak to môžem doplniť. 

Veď odpájanie je riešené v legislatíve. Tam je presne 

stanovené za akých podmienok sa môže odpojiť odberateľ. 
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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: 

Na druhú otázku odpoviem. 

Súčasný zmluvný vzťah so spoločnosťou NOVBYT končí 

k 30. 6. tohoto roku. V prípade, ak nebude materiál 

schválený mestským zastupiteľstvom, tak budeme musieť 

rokovať nejakým spôsobom ďalej, lebo tým bude zmarené 

verejné obstarávanie ako také, a bude potrebné to nejakým 

spôsobom riešiť. Predpokladám, že vyhlásením nového 

verejného obstarávania. Ďalšími rokmi. A je predpoklad, že 

zostane pri, zostaneme pri doterajšom dodávateľovi, pretože 

tiež na hocikoho len tak postúpiť samotnú prevádzku 

tepelno-technických zariadení bez nejakého užšieho výberu 

už asi nie.  

Čiže, pôjdeme asi potom formou dodatku so 

spoločnosťou NOVBYT, ktorá, žiaľ, teda už ten stav tepelno-

technických zariadení jednoznačne naznačuje, v akom stave 

sa tie tepelno-technické zariadenia nachádzajú prevádzkou 

tejto spoločnosti. Pričom táto spoločnosť mala v minulosti 

uzatvorenú dlhodobo zmluvu, presne tú nájomnú zmluvu, ktorá 

bola teda v úvode uvádzaná ostatnými mestskými časťami, že 

teda áno, sú zabetónovaní takouto nájomnou zmluvou.  

Z toho dôvodu prebehol naozaj transparentný proces 

verejného obstarávania, nastavený kompletne v prospech 

mestskej časti ako jej obyvateľov v súlade so zákonom 
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o majetku obcí, kde je jasné, že je to v prospech rozvoja 

obce. Majetok obce má byť zveľaďovaný, chránený 

a zhodnocovaný.  

Neviem si predstaviť, ako inak transparentne by 

mestská časť uvedené vedela vôbec zabezpečiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vetrák, 

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja už len krátko, že bolo tu ho, povedané, že to je 

upravené v legislatíve. No práve tá legislatíva je tak 

katastrofálna, že je už druhýkrát na ústavnom súde, lebo je 

tak nastavená, že to odpájanie je prakticky znemožnené.  

A ono sa to tuná, podľa mňa, ani veľmi nedá riešiť. 

Lebo tuná vy vyhodnocujete toho víťaza. A to by sa malo 

riešiť potom v tej zmluve o dodávke toho tepla, kde on by 

sa musel vzdať dávania záväzných stanovísk v prípade, že 

jediným rozdielom je  zásah do tých ekonomických 

ukazovateľov. A o tom vážne pochybujem, že on sa vzdá. 
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A pokiaľ toto tu teraz takto nevyriešime, tak jednoducho 

tým, že my to odsúhlasíme, mestská časť si uzavrie zmluvu 

tak, ako jej to vyhovuje s dodávateľom, tak jednoducho, to 

vy neviete ani zagarantovať a my to nevieme ovplyvniť. 

Preto ja tiež nie som veľmi zástancom toho, že na dvadsať 

rokov takýmto spôsobom.  

A práve pri stave tej legislatíve aká je, ja dúfam, 

že teda čo najskôr tá legislatíva bude zrušená. Lebo, lebo 

je to, je to, to nie je podnikanie, ani regulované. To je 

prihrávanie biznisu veľkým dodávateľom (gong) tepla.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Mrva 

máte slovo. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ja len veľmi stručne.  

Chcel tu vystúpiť ešte občan, ktorý možno poskytne 

svoj pohľad na vec. Možno sa po ňom ešte zvrhne nejaká 

diskusia, alebo teda otvorí.  

Ja som sa teraz naozaj stotožnil s tým, čo povedal 

pán Vetrák.  
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Čiže, bol by som rád, kebyže už môže vystúpiť občan. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja by som chcel dať ešte pred občanom predsa len 

slovo za predkladateľa, alebo za sp v podstate za 

predkladateľa pánovi starostovi Kusému. 

Nech sa páči, 

máte slovo. 

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

Nové Mesto: 

Pán primátor,  

ja ďakujem pekne, ale ak dovolíte, ja by som dal 

prednosť pánovi občanovi nech povie slovo a potom ak môžem, 

prehovorím ja.  

A zároveň poprosím kolegov, prosím, hovorte na 

mikrofón, nech je vás počuť, lebo ťažko sa potom vníma, čo 

hovoríte.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Áno. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že našu diskusiu poslaneckú ukončujem. 

Máme tu dvoch zástupcov, alebo teda občanov, ktorí 

chcú k tomuto bodu vystúpiť.  

Prosím vás, hlasujte za to, aby sme pána Legényho 

Jozefa pripustili do diskusie.  

Nech sa páči. 

(Hlasovanie.) 

Ne nech sa páči. Myslím, že všetci súhlasili.  

Pán Legéni (Legény),  

máte slovo. 

 

Občan   Ing. Jozef   L e g é n y :  

Dobrý deň vážený pán primátor, vážení páni poslanci.  

Ako, na začiatok chcem povedať, že desať rokov som 

bol vyso vo vysokej menežerskej (manažérskej) funkcii 

v spoločnosti Dalkia, dneska Veolia, bol som člen 

predsedníctva Slovenského zväzu výrobcov tepla a bol som aj 
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členom lobistických štruktúr v energetike, ktoré sídlia 

v Bruseli.  

Z tejto spoločnosti som odišiel na protest proti 

tomu, keď si teplári kúpili presne za desaťtisíc štyristo 

eur práve ten dodatok k zákonu, ktorý neumožňuje odpájanie 

sa občanom.  

Samozrejme, trestné konanie bolo zastavené, lebo 

skutok sa síce stal, ale nie je trestný. Hej?  

Takže, čo sa týka tejto súťaže.  

Jednoznačne podmienky sú nastavené tak, že vlastne 

zvíťazil najdrahší, čo sa týka investície s najvyššou 

cenou. Preto by som povedal, že súťažné podmienky boli 

nastavené absolútne nevýhodne z hľadiska verejného záujmu 

a z hľadiska záujmu občanov.  

Aj pri koncesii, keď riešim tentek takýto problém, 

tak sa to dá nastaviť tak, aby to bolo výhodné pre 

všetkých.  

Chcem povedať, že robil som jednu koncesnú zmluvu za 

osemdesiat miliónov. Ako, viem, čo je koncesia, lebo ako 

riaditeľ kohézneho fondu ešte pred tým, než som robil 

v energetike, som sa zaoberal koncesným zaobstarávaním. Ako 

veľkých projektov.  
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Takže, čiže, je to nevýhodné. Osobne, lebo otázka je, 

že aké je riešenie? 

Samozrejme, že je riešenie. A chcem aj povedať to, že 

vlastne napríklad v Kodani ten proces zavádzania 

centrálneho zásobovania teplom trval skoro tridsaťpäť 

rokov. Na základe uznesenia, a ja som bol v Kodani vtedy, 

keď pripájali kráľovský palác a nikto nekonštruoval.  

Chcem povedať, že keď táto zmluva bude platná, nebude 

poškodený iba Termming, ktorý to vyhral, lebo sa ľudia budú 

odpájať, ale aj Bratislavská teplárenská, ktorej budú 

klesať odbery, pretože deväťdesiat percent tepla do Nového 

Mesta dodáva Bratislavská teplárenská.  

Čiže vlastne, Termming je svojim spôsobom niečo, 

štruktúra nad. 

Takže, chcem povedať, že ak Bratislava má byť raz 

mesto centrálne zásobované, kde zmiznú lokálne zdroje, tak 

túto zmluvu treba zrušiť, začať sa baviť s BATkou (BAT), 

začať sa baviť o budúcnosti zásobovania teplom Bratislavy 

a na základe toho (gong) potom robiť ďalšie zmluvy.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán starosta Kusý, 

máte slovo. 

Pa, ideme du bod čís, eee, občan číslo dva.  

Nejde.  

Dobre. 

Takže, občan, mmm, ktorý mal ísť ako druhý nejde, 

takže odovzdávam podľa dohody slovo starostovi Kusému. 

Nech sa páči. 

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

Nové Mesto: 

Nuž, trošku ma prekvapilo vystúpenie pána, pretože 

mám za to, že on je odborník na rozdiel teda od vystúpení 

kolegov, pretože tak ako oni, tak aj ja som neodborníkom 

v tejto veci.  

My tu hovoríme o lokálnej, relatívne malej zmluve, 

nie o celej Bratislave.  

Hovoríme tu o systéme, ktorý sa nám rozpadá, pretože 

my sme umožnili každému jednému žiadateľovi, aby sa 

odpojil.  

Teraz máme dve možnosti. Buď to bude naďalej 

spravovať spoločnosť NOVBYT, alebo to bude spravovať nejaká 
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nová spoločnosť, ktorá bude do rozvodov investovať a naozaj 

ich spravovať, lebo tomu rozumie a nebude z toho iba ťahať 

peniaze.  

Neviem si predstaviť, že by Nové Mesto malo 

odborníkov, že by investovalo tri a pol milióna eur a že by 

sme boli prvá mestská časť, ktorá by takéto niečo dokázala 

zabezpečiť a zabezpečovala.  

Môžme o tom diskutovať. Mesiac, dva, rok, dva roky 

a bude to znamenať jediné. Havárií bude iba pribúdať. 

Pretože spoločnosť, ktorá to spravuje teraz, tá rieši nie 

havarijné situácie, ale iba tie akútne havárie.  

A teraz, ak dovolíte, budem jemne osobný, ale budem 

stále veľmi slušný.  

Pán poslanec Vlačiky,  

ja som prežil väčšinu života na Vajnorskej 81, kde 

teraz býva moja mama. My sme si spoločnosť NOVBYT užili. Aj 

ako správcu, aj ako dodávateľa tepla.  

Pri všetkej úcte, vy bývate vo vilke na Kolibe, čiže 

ťažko budete hovoriť o tom, ako to Novomešťania znášajú 

a budú znášať. 

Týka sa to niekoľko tisíc domácností a vy neviete 

presne, ak dovolíte, o čom hovoríte, ani ako užívateľ. 
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Ja cítim tu atmosféru, ktorá je proti tomu. Ale my tu 

nemáme tretie, štvrté riešenie. Môže sa stať to, že znova 

sa vyhlási súťaž a o rok, alebo rok a pol budeme v tejto 

istej situácii. Len s tým, že medzitým prejde viacero 

havárií a ďalšie odpájanie sa, pretože systém je stále 

menej a menej funkčný. 

Ďakujem za pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Pán starosta Kusý,  

iba mi dovoľte jednu poznámku. 

Viem, že to je pre mestskú časť Nové Mesto dôležité 

hlasovanie. Otázka je možno na zváženie, máme o mesiac 

ďalšie zastupiteľstvo, či tento bod nedokomunikovať lepšie 

aj s poslancami mestského zastupiteľstva, a aby, aby ste si 

boli istý.  

No, mestského v tomto prípade, pretože sa to, napriek 

tomu, že celá zodpovednosť je na vašej mestskej časti, bez 

tohto jedného hlasovania bodu to neviete urobiť.  

A a posunúť to o ten mesiac, keď máte neistotu, ako 

to v pléne skončí. 
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To je iba moja poznámka pre vás. 

S faktickou pani poslankyňa Antalová. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja len využijem mechanizmus technickej, aby som 

požiadala pána primátora o vyhlásenie prestávky. Po 

ukončení diskusie, pred začatím hlasovania.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Ďakujem. 

Sú aj iné kluby, myslím že, za to. 

Nie? Áno. Máme dve, dva kluby za to.  

Nech sa páči,  

pani Pätoprstá, máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som upozornila viackrát na systémové opatrenie 

magistrátu, kde stanoviská pre me, o ktorých sa rozhoduje 

v mestských častiach, kde dáva súhlasné stanovisko 
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starosta, aby súčasne žiadali aj stanovisko mestskej časti, 

to znamená zastupiteľstva, nie iba starostu.  

Veľmi často sa stávajú, najmä pri pozemkoch, 

stanoviská, že mestská časť, poslanci, ani netušia, že sa 

nejaký pozemok, že sú, na ich eee mestskej časti predáva, 

napriek tomu, že starosta dával súhlas. 

Čiže, odporúčam zaviesť toto systémové opatrenie pre 

hlavné mesto. 

A za druhé chcem upozorniť na to, že čo sa vlastne 

pre, prečo stojíme v tejto, v tejto dileme?  

To je na  začiatku, kedy sa predávala, alebo 

prenajímala len tá časť, ktorá je lukratívna a rozvody 

nikto nechcel a nechalo sa to na krku 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. 

S faktickou sa prihlásila pani poslankyňa Augustinič.  

Máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Mňa skôr zaujíma, že teda. Eee, ni, eee súhlasím 

s tým, alebo teda, ja osobne som za to, aby sme ďalej 

s NOVBYTom (NOVBYT) nepokračovali, pretože viem, že je to 

problematická firma. A viem, že obyvatelia našej mestskej 

časti chcú určite zmenu.  

Ale moja otázka bola preto, že čo sa stane, ak to 

dneska neschválime? Pretože si myslím, že by sme to ešte 

mohli vrátiť späť na mestskú časť a schvaľovať to až 

o mesiac na riad, na júnovom zastupiteľstve, keďže máme čas 

do 30. 6. 

Viem, že to už potom bude veľmi natesno, ale ja dnes 

ani nevidím, ani kolegovia, to bohužiaľ, nepomenovali, čo 

sa stane, keď toto neschválime? Teraz čo? Odznova si 

predĺžime NOVBYT? Alebo, nemyslím si, že mestská časť je 

momentálne v stave prebrať tento záväzok a začať sa s tým, 

si to spravovať sama. 

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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Teraz by mal reagovať s faktickou pán starosta Kusý. 

Ale zrejme sa radí ako. (gong) 

Uhm. Potom nemá opodstatnenie tá prestávka, nie? 

Treba? Treba?  

Tak ešte raz, pán starosta Kusý. 

Áno.  

Dobre. Tak ak je to tak, v poriadku.  

Tak teraz vyhlasujeme päťminútovú prestávku.  

Takže, ešte, prosím, počkajme.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sekundu iba. Sekundu, sekundu. 

Prosím vás, chceme, chceme iba urobiť to, a aby 

nenastal nejaký problém, ktorý by sme mohli vyrobiť 

mestskej časti.  

Nech je to akokoľvek, ja som nepočul jasnú odpoveď zo 

strany mestskej časti, čo sa stane konkrétne, ak sa táto 

vec dneska schváli alebo neschváli?  
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Mohli by ste to jasne povedať z zo strany 

spracovávateľa?  

Pán   G r i g a ,  zástupca mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto: 

Dobrý deň. 

Takže,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím vás, na mikrofón, hlasno. 

Pán   G r i g a ,  zástupca mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto: 

Pardon. 

Nie je možné, aby sa to prehlaso, hlasovalo na ďalšom 

zastupiteľstve, keďže termíny, v zmluve sú určené fixne 

a nie je možné len tak zmeniť zmluvu, ktorá je výsledkom 

verejného obstarávania. Lebo by sa to stala uzavretá zmluva 

v rozpore s ponukou uchádzača, čo je nezákonné. 

Takže, z tohto dôvodu je to potrebné schváliť  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Nie.  

Pán   G r i g a ,  zástupca mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto: 

v tomto termíne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte, ja som sa nepýtal na to. Ja som sa pýtal na 

to, že urobí to, mňa zaujímajú Bratislavčania. Zachytil som 

tu správu, že to môže nejak ohroziť dodávky teplej vody 

alebo tepla.  

Ing. Ján   M a t u s k ý ,  zástupca mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto: 

Ak, ak mô 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Toto, toto je odpoveď, ktorú hľadáme. Áno, alebo nie?  

Ing. Ján   M a t u s k ý ,  zástupca mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto: 

Ak môžem k tomu jednu poznámku.  
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30. 6. končí zmluva terajšiemu prevádzkovateľovi. 

1. 7. môže, zamkne kotolne, odstaví vodu a Mestská časť 

Bratislava-Nové Mesto bude bez teplej vody, bez tepla. 

To sa, to sa stane. Lebo on nebude môcť eee 

hospodáriť s majetkom mestskej časti, lebo nemá zmluvu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Prosím vás, toto by som chcel, všetci sa upokojme, 

aby sme sa o tomto pobavili. Lebo keď toto som zachytil, 

tak to ma nejakým spôsobom zaujíma.  

Takže, takže. 

Ešte sú tu nejaké faktické k môjmu vystúpeniu, tak 

ich poďme absolvovať.  

Pá, začne pán sta, pri, prihlás sa, starosta, 

s faktickou.  

Všetkým to išlo ostatným.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Okej.  
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Poďme to dokončiť tú diskusiu, lebo mám pocit, že to 

je dôležité a ideme tu urobiť nejaké rozhodnutie, ktoré 

ovplyvní Bratislavčanov v ďalších mesiacoch.  

Takže, pán starosta Kusý,  

faktická poznámka. Nech sa páči.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Asi, asi u u vás na pulte.  

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

Nové Mesto: 

Pardon.  

Akurát som diskutoval s kolegami a im vysvetľoval 

jednu vec. Že nech to neberú ako odborníci, ale nech sa 

vžijú do myslenia poslancov, ktoré mi je známe. A čo je 

normálne.  

Človek ako neodborník nechce byť v stave, že odrazu 

a jeho rozhodnutie je áno, alebo nie a keď sa nerozhodne 

správne, tak spôsobí škodu. A tak ďalej, a tak ďalej.  
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Čiže, diskutujeme o tom, či je možné nájsť nejaký 

termín, aby poslanci mohli sa so všetkým oboznámiť 

a s čistým svedomím povedať áno.  

Čiže, ja chcem poprosiť, dajme im aspoň minútku, dve, 

lebo bolo by optimálne hlasovanie (gong) odložiť, nech 

každý vie, že áno, robíme normálnu, férovú, korektnú vec 

a nie nejaké darebáctvo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To, to bol totiž môj návrh, aby sme hlasovanie 

o tomto bode o mesiac odložili, ale dostal som informáciu 

odložili, ale dostal som informáciu zo strany 

predkladateľa, že to nie je možné.  

Môžme sa baviť o tom, ako je možné, že s takouto 

dôležitou vecou tesne pred termínom, ale keď tu pre mňa 

zazneje vec, že nebude mať teplú vodu obyvatelia, ktorí sú 

napojení na toto, tak ma to zaujíma.  

Poďme to ešte teda dodiskutovať.  

A samozrejme, platí to, že pred hlasovaním bude 

vyhlásená prestávka.  

Pánovi starostovi nefunguje prihlasovanie, hlásil sa, 

takže, nech sa páči, máte slovo. 
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Pán starosta Kuruc. 

A niečo, neviem, vám tam nefunguje. 

Zažnete ho? Celé mu to evidentne asi nefunguje.  

Aha, už máte.  

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Presne toto som chcel povedať aj ja, že je to tu na 

poslednú chvíľu, zástupca firmy nás tlačia, musíte to 

schváliť. No.  

Po osemdesiatom deviatom je práve to, že nemusíme to 

schváliť. Hej? predtým možno sa muselo schváliť, čo bolo 

predložené, dneska máme demokraciu a poslanci sa môžu 

rozhodnúť.  

A keď to niekto spôsobil, tak určite nie my, že to tu 

je na poslednú chvíľu.  

A myslím si, že keď je to takto nejasné, tak by sme 

asi schvaľovať to nemali, ale keď ma niekto presvedčí 

o tom, že naozaj všetko prebehlo tak, ako to prebehnúť 

malo, tak potom sa rozhodnem podľa najlepšieho vedomia 

a svedomia.  
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Ale aby nás niekto nútil, musíte to schváliť, tak to 

tu bolo pred tridsiatimi piatimi rokmi a našťastie to už 

dneska tu nemáme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Potom sa hlásila v tom poradí pani starostka 

Čahojová, tiež sa nedostala cez faktickú, prosím, zaradiť 

ju cez faktickú.  

Trošku nám to zblblo. 

Nech sa páči,  

pani starostka, máte slovo. 

Zažnite ju.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Ďakujem vám veľmi pekne.  

Ja som sa nechcela k tejto téme vysoko odbornej 

vyjadrovať, ale využijem túto príležitosť, pretože tá 
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debata už skĺzla z odbornej roviny a musím upozorniť na dva 

fakty. 

Máme vysúťaženého zhotoviteľa na rekonštrukciu 

električkovej radiály. Tiež tam boli nejaké termíny, 

podmienky, ktoré boli vo verejnom obstarávaní zverejnené 

a napriek tomu sa začína až teraz. A zmluva sa podpisuje až 

teraz.  

Čiže, asi to pravdepodobne možné bude. Aj odložiť to 

hlasovanie.  

To, že tu hrozí niekto, nerozumiem tomu, rovnako ako 

vy, pán primátor, že budú odpojení obyvatelia. To je tá 

najhoršia možná forma komunikácia, komunikácie, ktorá 

hrozí, ktorá vyzerá ako trošku vydieranie.  

Čiže si myslím, že to vo mne automaticky vyvoláva 

väčšiu nechuť zahlasovať za túto koncesnú zmluvu.  

Tretia vec. Áno. Štvrtá vec. 

Tie štyri veci chcem povedať.  

Tretia vec je, že áno, Karlova Ves má koncesnú zmluvu 

na dva (gong) (poznámka: nezrozumiteľné slovo) rokov tuším, 

s ktorou má naozaj veľmi vážne problémy. Nechcela som sa 

o tom zmieňovať. Je, viem, že aj ostatné mestské časti môž 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžte? Môžte to do doplní, nech to, ja si to chcem 

vypočuť, čo pani starostka má. 

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

Že jedným z možných spôsobov sú koncesné zmluvy, ale 

riešenia tohoto problému. Lebo my sme predtým mali 

vlastného nájomcu, s ktorým boli tiež iné, ale (gong) 

problémy iného druhu.  

Čiže, dvadsať rokov je v dnešnej dobe neúnosná doba 

na takéto zmluvy.  

A posledné, čo ma vyprovokovalo k vystúpeniu je, že 

pán spracovateľ sa odvoláva na ÚRSO, kde kedysi pracoval.  

No, ja neviem posúdiť obdobie, kedy ste pracovali 

v ÚRSO, ale (gong) veľmi dobre si pamätám, keď šéfom ÚRSO 

bol pán Holienčík, ktorý musel odstúpiť preto, že 

nehorázne, ale nehorázne boli navyšované ceny niektorých 

energií, neodôvodnene. Dnes tam šéfuje pán Jahnátek.  

Čiže, ja ÚRSu (ÚRSO) principiálne nedôverujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Augustinič,  

máte faktickú.  

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

No jako nová pes poslank, nová. Novomestská 

poslankyňa sa cítim dosť v strese, keďže mám hlasovať za 

koncesnú zmluvu za tak vysoký odborný materiál na dvadsať 

rokov bez diskusie, ktorá tu beží teraz pár minút a mám sa, 

ako, veľmi rýchlo rozhodnúť, lebo 30. 6. vypneme teplo 

obyvateľom.  

Tak, toto určite by som nerada, do takéhoto išla. 

A verím, že pán starosta so spracovateľmi nájde možnosť, 

ako, ako to posunúť.  

A ja by som bola rada, keby sme to posunuli aj na 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Mrva,  

máte slovo. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ja som veľmi sklamaný, že sme tu vydieraní takýmto 

postupom a máme tu rôzne vyhrážky, že budeme odpojení od 

tepla.  

Ja nebývam vo vilke na Kolibe, bývam v paneláku na 

Kramároch, obklopený ďalšími obyvateľmi, ktorí to teplo 

odoberajú.  

A naozaj, za takýchto podmienok za toto hlasovať 

nebudem. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Vlačiky,  

máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja chcem iba povedať, že teraz čo vidíme, je bežná 

prax na Novom Meste, kde sme tlačení do hlasovaní na 

poslednú chvíľu.  

Tu na mestskom zastupiteľstve nechcem na takéto 

praktiky určite pristúpiť. Takže určite ten materiál 

nepodporím.  

A teda, že budú obyvatelia Nového Mesta odpojení od 

tepla, od, od 1. júla, tak to vníma ako šírenie poplašnej 

správy a klamstvo. A určite to tak nie je.  

A čo sa týka poznámky o vilke na Kolibe, tak moja 

pani manželka by sa asi veľmi zasmiala, keby toto počula.  

Ďakujem pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

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

Už viacero vecí tu bolo povedaných, tak nebudem to 

opakovať.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 216 

Pre mňa je taký varovný signál, že viacerí poslanci 

z tej mestskej časti, ktorej sa to týka, tuná to nechcú 

podporiť.  

Ja, možnože by ešte stálo za úvahu, keby sa aj pán 

primátor porozplál porozprával so starostami mestských 

častí o tejto problematike ako celku, pretože vlastne 

jedným z hlavných dôvodov prečo my musíme o tom na mestskom 

zastupiteľstve rozhodovať je, že tá novela zákona, ktorá sa 

týkala koncesných zmlúv a potom následne štatút, ako je 

spravený, tak je spravený tak, že o koncesných zmluvách bez 

ohľadu na to aké sú, tak musí za, hlasovať mestské 

zastupiteľstvo. 

Lebo, toto je téma, kde by sa mala poriadne vyhádať 

mestská časť, kde by si to tí poslanci mali povedať, ako to 

chcú na dvadsať rokov.  

A pre mňa je tiež ako Petržalčana ťažké teraz 

rozhodovať za Novomešťanov. Ale keď tu počujem troch 

poslancov, ktorí jeden nev ne nevie presne, bojí sa, ďalší 

dvaja nechcú, tak ja sa, ja sa zdržím hlasovania určite, ak 

pôjdeme do hlasovania. Ja to nebudem za nich rozhodovať.  

A druhá vec je, že neverím tomu, že sa sekne tá dodávka 

tepla. (gong) však na to nejako ten menežment (manažmet)  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že poďme asi s poslednou reakciou pána 

starostu Kusého a tým, a vyhlásime prestávku pred 

hlasovaním. 

Nech sa páči, 

pán starosta.  

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

Nové Mesto: 

Ja rozumiem tomu, že mestskí poslanci to dostali na 

poslednú chvíľu, a preto majú celkom prirodzenú averziu 

takýto materiál schváliť. Najmä, ak je to materiál tak 

náročný a zložitý.  

Samozrejme, na mesto to išlo pred troma mesiacmi, čím 

nechcem povedať, že by snáď mesto to zdržiavalo. Len to 

prešlo nejakým procesom. Nejakou odbornou komisiou pána 

primátora, prešlo to finančnou alebo ekonomickou komisiou, 

neviem presný názov, prešlo to mestskou radou a v rámci 

tohto procesu sa nevyskytli námietky, pripomienky. Aspoň 

o žiadnych neviem. 

Ale na druhej strane chápem, že väčšina poslancov to 

vníma a vidí iba teraz.  
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Kolegovia spracovatelia to vnímajú iba po tej 

odbornej stránke, nie po politickej.  

Ja vidím tu jediné riešenie ako zabezpečiť aj aby 

poslanci si to mohli naštudovať a mohli s kľudným svedomím 

povedať nie je v tom žiadne darebáctvo, len snaha vymeniť 

firmu, ktorá neinvestuje a nerozumie tepelnému 

hospodárstvu, za firmu, ktorá rozumie. 

A, ale neviem, či si také niečo môžem dovoliť 

a poprosiť o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva 

v polovici júna. Pretože koncom júna už nestíhame termíny, 

ktoré sú potrebné na to, aby od 1. júla to mohlo byť reálne 

prevzaté.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ok okej.  

Ešte, ešte vyjadrenie k tomuto bodu aj riaditeľa 

magistrátu pána Košťála. 

Nech sa páči. 

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

Chcem iba reagovať na pána Kusého.  
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Tak, samozrejme, vy ste predkladateľom tohoto 

materiálu. My ako magistrát sme vám poskytli nejakú 

súčinnosť. Došlo k vyjadreniu aj nášho odborného útvaru 

k tomu materiálu. A vlastne, zabezpečili sme celý proces, 

aby to došlo na komisie, na mestskú radu a na 

zastupiteľstvo. 

Takže toľko k tomu času. Myslím, že bol štandardný 

postup, ktorý sme tu uplatnili. Na skoršie zastupiteľstvo 

to nemalo ako sa stihnúť.  

Takže, to len za mňa komentár.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Dobre. 

Takže, je tu, je tu ako keby, hľadáme ako keby 

kompromis medzi všetkými.  

Ale pred tým, ako poviem prestávku, že je tu nejaký 

možno návrh, že by sa to stiahlo z tohto rokovania a že by 

sme sa zišli na mimoriadnom zastupiteľstve niekde v strede 

júna. Hej?  

Neviem či to pomôže.  
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Dajme si teraz prestávku a dorokujeme to potom.  

Je to dobré, tento návrh?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prestávka bola odsúhlasená.  

Takže vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku. Máme 

jedenásť päťdesiatdeväť, do dvanásť pätnásť. 

Prosím vás, buďme presní, stretneme sa tu. 

Ďakujem pekne. 

 

(prestávka od 11.59 do 12.29 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

...veľmi pekne, poďme ďalej, pretože o pol hodinu 

máme obed.  

Prosím vás, usaďte sa, všetci aj vonku a poďme 

pokračovať.  

Ďakujem. 
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(poznámka:  čaká sa na príchod a usadenie sa 

poslancov v rokovacej sále) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokračujeme v zas, za zasadnutí mestského 

zastupiteľstva. Poprosím vás, aby ste. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci,  

zaujmite svoje miesta.  

Pokračujeme eee eee. Čakám na riaditeľa magistrátu. 

Respektíve.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

mmm. aj. Je, je prihlásený spracovateľ, alebo 

predkladateľ, takže. 

Pán starosta,  

chcete, máte slovo. Myslím, že ste pri. 

A poďme eee eee. Nech sa páči. 

Pán starosta Kusý má slovo. 
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Mgr. Rudolf   K u s ý , starosta Mestskej časti Bratislava 

Nové Mesto: 

Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia,  

vzhľadom na to, že plne chápem politicky súčasnú 

situáciu a neberiem to vôbec zle, je normálne, že 

potrebujete vyjadrenie zastupiteľstva našej mestskej časti, 

tak mojim návrhom je, že mestská časť, alebo teda 

spracovateľ stiahne teraz tento materiál, dáme ho, alebo 

sťahujeme ho a zároveň zvoláme mimoriadne zastupiteľstvo 

našej mestskej časti, aby sa poslanci našej mestskej časti 

vyjadrili a dali odporúčanie, alebo nedali odporúčanie pre 

tento materiál poslancom mestského zastupiteľstva. Pričom 

zároveň si dovoľujem poprosiť o zvolanie mimoriadneho 

zastupiteľstva hlavného mesta kvôli času.  

Aby sme totiž mohli uzatvoriť zmluvu s novým 

dodávateľom, za predpokladu, že budete súhlasiť s tým, že 

celý proces bol korektný, potrebujeme to vyriešiť skôr ako 

27. mája. Totiž ÚRSO má tridsať dní na to, aby odsúhlasilo 

alebo neodsúhlasilo nového dodávateľa tepla.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Júna. 

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

Nové Mesto: 

Hovoríme o júni, samozrejme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že predkladateľ práve stiahol tento bod.  

A my sme sa bavili, že by sme zvolali naše 

zastupiteľstvo špeciálne k tomuto bodu na 13. júna. Myslím, 

že pred mestskou radou budeme, budeme to komunikovať.  

Ďakujem pekne. 

To znamená, že ideme rovno ďalej, nemusíme.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pred, pred radou.  
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PROCEDURÁLNY NÁVRH KU HLASOVANIU O BODE 
ČÍSLO 5 - NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO 
NARIADENIA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY O URČENÍ NÁZVOV 
NOVOVZNIKNUTÝCH ULÍC V MESTSKÝCH 
ČASTIACH BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ 
BYSTRICA, BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ 
BISKUPICE A BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ 
VES 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam slovo návrhovej komisii? Alebo čo mám povedať?  

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Pán primátor,  

ja ešte 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, pardon.  

Je tu ešte faktická.  

Pán Kuruc. Ale, môžme ísť ďalej? Alebo? Môžeme ísť 

ďalej.  
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Takže, dávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

My sme sa o tom rozprávali v návrhovej komisii, 

riešime to tu už druhý bod po tom, ako sme ohlasovali 

nejakým spôsobom to vézetenko. 

Totiž na vysvetlenie.  

Stalo sa to, môže sa to stať aj v budúcnosti, že 

niekomu z vás nebude fungovať to hlasovacie zariadenie. 

Treba to, samozrejme, oznámiť hneď, čo sa aj stalo, Rasťo 

Tešovič prišiel oznámiť, že pri tom hlasovaní o vézetenku  

(VZN) o tých názvoch ulíc ako celku mu nefungovalo 

hlasovacie zariadenie a dáva námietku, aby sa, aby sme 

rozhodli o tom, že sa bude hlasovať o tom vézetenku (VZN) 

ako o celku znova.  

Čiže, my ako návrhová komisia nemôžeme o tomto 

rozhodnúť, o tom musí rozhodnúť zastupiteľstvo, keďže ide 

o spornú situáciu, je tu námietka. O tej námietke samotnej. 

A preto vám navrhujeme, aby sa dalo hlasovať o tom, či 

budeme o tom vé, áno teraz, či budeme o tom vézetenku (VZN) 

hlasovať znova ako o celku s tým ale, že upozorním na to, 

že keby aj vtedy sme, keby vtedy Rasťovi fungovalo to 
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zariadenie, tak bolo treba na schválenie dva hlasy. Jeho 

hlas by to aj tak nerozhodol. 

Čiže, to len ako poznámka na okraj, ktorou je dobré 

povedať.  

Ale to, že či budeme hlasovať znovu, alebo nebudeme 

hlasovať znovu, to rozhodnete teraz tým hlasovaním 

o námietke.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Ja to trošku teda upracem. Lebo, ukončíme ten bod 

pred tým, to znamená, že sťahuje sa ten bod o konces 

o koncesnej zmluve s tým, že sa bude, budeme na to zvolávať 

špeciálne zastupiteľstvo. 

To znamená, že k tomuto, čo povedal Milan Vetrák 

faktická poznámka, to znamená, že k novému hlasovaniu 

o uliciach. 

Nech sa páči.  

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

Áno. 

Ja som mala faktickú poznámku ešte k tomu bodu 

predtým.  

Bolo by dobré do rokovacieho poriadku upraviť, že 

sťa, sťahuje materiál sa na odsúhlasenie zastupiteľstva. 

Lebo rozprávať sa päť hodín o niečom a potom ten, kto, 

o o kom sa rozpráva to stiahne, akože ja to chápem. My máme 

v našom zastupiteľstve staromestskom bod, že pokým sa chce 

niečo stiahnúť, musí sa tá skupina, ktorá o tom 

diskutovala, na tom zhodnúť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Polakovič.  

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

Ja len teda faktickú pána, k návrhu pána Vetráka. 

Poprosil by som, aby sa to hlasovanie opakovalo, ale 

aby potom prebehlo až po obede, kde by sme v prípade ešte 

mali nejakú možnosť diskutovať. 

Teda nie, teraz. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Milan Vetrák,  

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem, že.  

Ja len na vysvetlenie, že o tom, či budeme znova 

hlasovať, musí rozhodnúť zastupiteľstvo. Lebo to je 

rozhodnutie o tej námietke. Hej?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale keď budeme, keď to rozhodne, že áno, tak poobede. 

To znamená, že ja to dám hlasovať o tom, aby bolo 

jasné, dám hlasovať teraz, budeme hlasovať o tom, či budeme 

o tom poobede, či budeme o tom hlasovať.  

Bude sa ale hlasovať len to posledné hlasovanie 

o bode ako o celku.  
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Okej?  

To bolo len to posledné. Z tých troch. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Kedy po obede?  

Môžme to dať aj do bodu Rôzne. Koniec koncov.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie. Tak dohodneme sa, že to bude hneď poobede, tesne 

pred poslaneckými interpeláciami. Dobre? Ktoré sú hneď po, 

ktoré sú poobede.  

Okej. To znamená, že o pätnásť, o štrnásť nula nula 

presne o tom dáme hlasovať.  

Prosím vás, vážené poslankyne a poslanci,  

dávam hlasovať o tom, či budeme o tomto bode hlasovať 

druhýkrát.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za dvadsaťdeväť, proti jedna, zdržalo sa sedem, 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Hlasovanie o bode č. 5 – o tom, či mestské zastupiteľstvo 
bude opakovane hlasovať o VZN o názvoch ulíc ako o celku 

 Prítomní: 37 Áno 29 Nie: 1 Zdržal sa: 7 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.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač NIE 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

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

J. Budaj ZDRŽAL SA G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel ZDRŽAL SA 

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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BOD 8 NÁVRH PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 
ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU 
NEBYTOVÝCHPRIESTOROV V DOMOVE 
SENIOROV LAMAČ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pred obedom stihnime ešte nejaké body. Ideme ďalej 

bôd, bod číslo osem. Návrh prípadu hodného osobitného 

zreteľa nájom nebytových priestorov v Domove seniorov 

Lamač. 

Poprosím, nech sa páči za našu, naše oddelenie soc, 

sekciu sociálnych vecí.  

Pán Jablonický. 

Okrem iného, myslím, že je tu prvýkrát pán Jablonický 

ako nový riaditeľ sekcie sociálnych vecí nášho magistrátu. 

Takže ho všetky vítam a všetkým vám ho zároveň aj 

predstavujem týmto.  

Mgr. Pavol   J a b l o n i c k ý ,  riaditeľ sekcie sociálnych 

vecí: 

Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán primátor. 

Dobrý deň, dámy a páni. 
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Materiál predstaví riaditeľka Domova seniorov Lamač, 

pani Floriansová. 

Nech sa páči. 

PaeDr. Miroslava   F l o r i a n s o v á ,  MPH, riaditeľka 

sociálneho zariadenia Domov seniorov Lamač: 

Dobrý deň. 

Takže, som riaditeľkou Domova seniorov Lamač.  

Ide o osobitý zreteľ na prenájom kuchyne podľa zákona 

138 z roku 91. Je to prenájom nebytových kancelárskych 

priestorov dodávateľa stravy pre klientov a zamestnancov 

zariadenia v celkovej výmere stotridsaťtri celé dvanásť 

metra štvorcového.  

Dodávateľ stravy bude vysúťažený verejným 

obstarávaním a osobitý zreteľ by sme potrebovali hlavne 

kvôli tomu, aby sme mohli zahájiť proces verejného 

obstarávania.  

My navrhujeme cenu dvestopäťdesiat euro za mesiac. 

Táto cena bola aj v predchádzajúcom období. Nie je to len 

jedna jediná cena. Cena je poskladaná z niekoľkých ďalších 

subjektov, a to je cena za plyn, cena za elektriku. Celkovo 

to vychádza zhruba tisíc euro od dodávateľa stravy.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne a otváram diskusiu k tomuto 

návrhu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Keďže nebol podaný žiadny pozmeňujúci ani doplňujúci 

návrh, budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené. 

Čiže, schvaľujeme ako prípad hodný, hodný osobitného 

zreteľa nájom nebytových priestorov. 

Pripomínam, že tri pätiny všetkých poslancov sú 

potrebné na schválenie tohto uznesenia. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 8- Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 
sa  nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač 

 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   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  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)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 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 nebytových priestorov vo výmere 

133,12 m² (technologické miestnosti 110,96 m², v tom 

kuchyňa 30,18 m², bufet a sklady 22,16 m²), súpis. č. 2976, 

evidované na LV č. 867, parc. č. 599/7, parc. č. 599/86, 

parc. č. 599/87, parc. č. 599/106, k. ú. Lamač, za účelom 

prípravy a podávania celodennej stravy pre prijímateľov 

sociálnych služieb a zamestnancov Domova seniorov Lamač za 

250,00 Eur/mesiac za celý predmet nájmu pre podmienky na 

vyhlásenie verejného obstarávania. Uzatvorenie zmluvy na 

dobu určitú počas trvania Zmluvy o poskytovaní stravovacích 

služieb, 

s podmienkou: 

schválenia prípadu hodného osobitného zreteľa podľa 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov s podmienkou, tak že po 

ukončení verejného obstarávania bude uzatvorená nájomná 

zmluva za celý schválený predmet nájmu s úspešným 

uchádzačom vo verejnom obstarávaní, ktorý splnil všetky 

zákonom stanovené podmienky a vzišiel zo súťaže z verejného 

obstarávania ako poskytovateľ stravy. 

koniec poznámky) 
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BOD 9 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, ROĽNÍCKA 
ULICA, K. Ú. VAJNORY, PARC. Č. 
2694/13, MGR. MARTINOVI ŠIMÍČKOVI 
A ZUZANE ŠIMÍČKOVEJ 

 

(poznámka: bod bol stiahnutý z programu rokovania) 

 

 

BOD 10 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 460/2 A 
PARC. Č. 23097/6,SPOLOČNOSTI 
ESTERHAZY REAL ESTATE S.R.O., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo desať Návrh na schválenie predaju 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmy častí 

pozemkov v Bratislava, katastrálne územie Staré Mesto, 

parcela číslo 406/2, parcela číslo 23097/6, spoločnosti 

Esterházy Ril Estejt eseró (Esterhazy Real Estate s.r.o.), 

so sídlom v Bratislave. 
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Prosím za za spracovateľa pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Celková výmera pozemkov je štyristoosemdesiatpäť 

metrov štvorcových v katastrálnom území Staré Mesto pre 

spoločnosť Esterházy Rijal Estejt eseró (Esterhazy Real 

Estate s.r.o.). 

Účelom nájmu je výstavba a užívanie prístupovej 

komunikácie odbočovacieho a zaraďovacieho pruhu zo 

Staromestskej ulice do podzemných garáží plánovaných na 

pozemkoch, na ktorých sa nachádza areál Esterházyho paláca, 

ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a tunela popod parkanový 

múr zo Staromestskej ulice do priestorov Esterházyho 

paláca, ktorý bude slúžiť ako dočasný zásobovací tunel a po 

dokončení rekonštrukcie Esterházyho paláca a jeho 

prebudovaní bude slúžiť ako trvalý vjazd do podzemných 

garáží.  

Eem. Uvedený materiál  vzhľadom na lokalitu 

a vzhľadom na to, že sa týka parkanového múru bol viackrát 

na rôznych úrovniach prehodnocovaný, respektíve hodnotený, 

prerokovaný. 

V rámci materiálu je kompletná genéza jednotlivých 

stanovísk. Dokonca spoločnosť Esterházy Real Estejt 
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(Esterhazy Real Estate) 3. 5. 2018, čiže ešte doplnila 

informáciu, že spoločnosť ako vlastník národnej kultúrnej 

pamiatky Esterházyho paláca plánuje palác kompletne 

zrekonštruovať a sprístupniť všetkým občanom a návštevníkom 

mesta, pričom spoločnosť plánuje za na záchranu tejto 

kultúrnej pamiatky preinvestovať vysokú finančnú čiastku.  

Vzhľadom na to, že sa, ako som už spomínal, jedná aj 

o parkanový múr, tak k uvedenému sa vyjadroval aj Mestský 

ústav ochrany pamiatok, ktorý poz zvážení a prehodnotení 

materiálu odporúča uzavrieť s investorom pre zmluvu 

o nájom, nájme.  

Rovnako Krajský pamiatkový úrad sa k uvedenej 

investícii, respektíve nájmu vyjadroval taktiež súhlasné 

stanovisko. 

Ešte by som možno dodal, finančná komisia materiál 

prerokovala, zaujala stanovisko, že odporúča schváliť 

materiál podľa predloženého návrhu uznesenia, ale na dobu 

určitú do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

Pokiaľ dobre viem, tak sú tu aj žiadatelia.  

Mestská rada materiál prerokovala a odporúča ho 

prerokovať na mestskom zastupiteľstve. 
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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.  

Nech sa páči,  

pán poslanec Berka. 

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

Ďakujem. 

Ja len veľmi krátko.  

My sme toto prebrali na viacerých komisiách s tým, že 

že sme veľmi ocenili prediskutovanie tohto zámeru aj 

s s MUOPom (MUOP) a s pamiatkarmi, čo je akože pokrok. 

Aj v podstate to bol jeden z rozhodujúcich 

argumentov, kedy sme v podstate dospeli k tomu záveru, že 

je to dobrá vec. 

A vzhľadom k havarijnému stavu paláca je potrebné 

začať s touto rekonštrukciou čím skôr, ako tu odznelo, 

považovali sme len za dôležité upraviť tú podmienku s tým, 

že nejde na prenájom na dobu neurčitú, ale určitú, vzhľadom 

k tomu, že k tomuto opatreniu pristupujeme z dôvodu 

predovšetkým rekonštrukcie, nie ďalšieho užívania. A možno 
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by bolo namieste potom prehodnotiť tie podmienky, až tá 

stavba bude dokončená a skolaudovaná. 

Čiže, to je tá jediná pripomienka. Sme radi, že 

vôbec, ak sa nám to podarí, tak dôjde k postupnej 

rekonštrukcii tohto priestoru.  

Ďakujem. 

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 veľmi pekne. 

Ja mám k tomuto bodu pozmeňujúci, doplňujúci návrh, 

ktorý vyplýva v podstate práve z rokovania finančnej 

komisie. Navrhujeme do textu uznesenia slová s podmienkou, 

doplniť nový bod jedna a nový bod dva, ktoré znejú:  

Bod jedna. 

Nájomca sa zaviaže prevziať na seba dlh 

predchádzajúceho nájomcu, spoločnosti AGORIA PROJEKT, eseró 

(s.r.o.), Panská 14, Bratislava, ktorý vznikol na nájomnom 

k predmetu nájmu. 
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V podstate, predchádzajúci nájomca tam má neuhradené 

nájomné, kde teda vznikol, vznikol takýto záväzok a chceme 

teda, aby, aby nový nájomca prevzal aj, aj ten tento 

záväzok. 

A bod číslo dva ako podmienka. 

Do zmluvy o nájme zapracovať zámer prenajímateľa 

vybudovať oddychové plato, ktoré bude spájať ulicu Židovskú 

a ulicu Staromestskú s tým, že z tohto dôvodu je 

prenajímateľ oprávnený nájomcovi zúžiť rozsah predmetu 

nájmu. 

A zvyšok textu navrhujeme očíslovať ako bod číslo 

tri. 

Čiže, tieto dve základné veci navrhujeme doplniť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Grendel,  

máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja by som mal otázku ohľadne statiky tohto priestoru, 

pretože pokiaľ si pamätám v minulosti, keď sa tam prvýkrát 

pokúšali vykopať pod hradný múr cestu k Esterházyho palácu, 

tak to bolo podľa toho, čo si pamätám, neskôr zamurované 

práve preto, lebo tam hrozilo ako keby zrútenie toho, toho 

hradného múru.  

Takže, zaujímalo by ma, ak sú tu autori projektu, že 

či je toto naozaj proste bezpečný spôsob. A a či sa, či sa 

ten vybúraný priestor má vlastne použiť aj na, aj na ťažké 

mechanizmy, ktoré tam budú realizovať tú stavbu. Prípadne 

teda, či nie je iná cesta? Napríklad popri Dóme svätého 

Martina? Kde sa dá odbočiť.  

Ja viem, že to ne neznie nejak ideálne, ale stále 

lepšie, ako keby sa mal zrútiť celý hradný múr.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Budaj, 

máte slovo. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Áno. Ja k tomu dodávam, že už roky sledujeme 

chátranie tejto, tejto budovy. Kedysi mestskej, ktorá 

prešla veľmi podivnými privatizáciami.  

To je tak závažný zásah, že ja by som uvítal nejakú 

naozaj kvalitnú informáciu. Nie len také rýchle hlasovanie.  

Tam bude odstavný pruh, ako? Bude tam zabezpečená 

bezpečnosť dopravy? Aké druhy vozidiel tam budú? Koľko 

ďalších domov požiada o vjazdy pod našimi hradbami?  

Ako bude vyzerať Staromestská v budúcnosti? Bude to 

navždy takéto? Ja teda dúfam, že Staromestská raz bude mať 

inú podobu, že tam nebude tento druh vozovky.  

Vie mesto si zabudovať do svojich vízií, nakoniec aj 

primátor Vallo mal nejaké predstavy o tom, čo bude so 

Staromestskou. Alebo ľudia, ktorí s ním prišli. Sedí táto 

investícia s tými predstavami?  

Ja to považujem za dôležitý zásah do Staré Mesta 

(gong) a  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán poslanec Kunst. 

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja by som sa len opýtal, keď chceme dať do uznesenia 

pozmeňujúci návrh, aká je výška teda tej dlžoby, ktorú by 

mal niekto pre prevziať? A nikto zatiaľ si neosvojil či je 

to na dobu určitú, alebo neurčitú? Lebo návrh uznesenia je 

na dobu neurčitú. Komisia hovorila, že sa bavili, že by 

bola nájomná zmluva na dobu určitú. 

Čiže, k tomuto odpovede.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Asi za spracovateľa po prosím pána Szaba. 

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

nehnuteľností: 

Ak si dobre spomínam, tak pred, voči predošlému 

nájomníkovi vymáhame sumu eee vyše, vyše dvadsaťtisíc. 

Respektíve, pardon, vyše tridsaťtisíc eur.  
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To znamená, že eem  nový nájomník, alebo nový 

vlastník predmetných stavieb, respektíve pozemku 

bezprostredne priľahlého prejavil záujem, v rámci tohto 

celého procesu, prevziať na seba dlh a následne ho zaplatiť 

v plnej výške.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Tam bola ešte otázka na tú statiku? 

Pán Szabo.  

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

nehnuteľností: 

Priznám sa, ako samotný materiál je na dobu neurčitú. 

Tak ako som povedal na mes, na finančná komisia, aj keď 

nebola uznášaniaschopná, tak dala aspoň odporučenie 

schváliť na dobu určitú.  

Neviem teraz presne v rámci toho pozmeňujúceho 

návrhu, že či sa má jednať o dobu určitú, alebo neurčitú.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A ako som pochopil ten pozmeňovák bude o tom, že to 

ide na dobu určitú. Nie? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, pán poslanec Tešovič,  

zaregujte, prosím vás. 

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

Ďakujem. 

Áno, komisia teda, keďže ne nebola uznášaniaschopná, 

tak prijala len stanovisko s tým, že teda, že by to malo 

byť na dobu určitú do právoplatnosti kolaudačného 

povolenia.  

Lenže naozaj je to, je to, je to na zamyslenie, 

pretože doba určitá, dobu určitú je, je vždy ťažšie nejakým 

spôsobom zrušiť, alebo vypovedať než dobu neurčitú.  

A v prípade, že by z nejakých objektívnych alebo 

subjektívnych dôvodov sa tá, sa tá doba tej výstavby 

naťahovala, alebo teda, hypoteticky keby ten, ten 

stavebník, alebo ten ná  nájomca nedoniesol to, to 

kolaudačné rozhodnutie v nejakej normálnej dobe, tak 

vlastne by tá, tá zmluva stále bežala.  
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Čiže, takto si nechávame my možnosť s tou zmluvou 

nakladať v rámci teda zmluvných podmienok. A je je to 

pružnejšie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak nie sú ďalšie otázky do tejto diskusie, eee, dá.  

Pardon.  

Aha, pardon, ak nie sú ďalšie otázky do tejto 

diskusie, po pozývam zástupcu občanov. Prihlásil sa do 

diskusie Šilhánek Tomáš. 

To znamená, uzatváram poslaneckú diskusiu. 

Prosím vás, hlasujte áno.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem za to, aby pán Šilhánek mohol vystúpiť 

v tejto diskusii. 

Nech sa páči,  

máte slovo, pán Šilhánek. 
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Občan   Tomáš   Š i l h á n e k , zástupca 

advokátskej kancelárie Shönherr:  

Ďakujem za slovo. 

Dovoľte mi, aby som sa vám predstavil.  

Moje meno je Tomáš Šilhánek. Pracujem v advokátskej 

kancelárii Šonher (Shönherr) a zastupujeme investora 

projektu Rekonštrukcie Paláca Esterházy spoločnosť 

Esterházy Rilistejt (Esterhazy Real Estate) a táto 

spoločnosť patrí do skupiny Raifaizen (Raifeissen), je to 

teda seriózny investor. Má dostatočné finančné zázemie 

a prostriedky na to, aby takýto projekt realizoval. 

Taktiež investor spolupracuje aj s Krajským 

pamiatkovým úradom a Mestským ústavom ochrany pamiatok 

taktiež vyjadril podporu tomuto projektu.  

Investor pôvodne žiadal o zriadenie užívacieho práva 

už na jeseň roku 2017 a z dôvodu, aby čo najskôr bolo 

vydané aj stavebné povolenie. Následne v novembri 2018 

mestské zastupiteľstvo návrh neschválilo.  

Myslím si, že je každému známe, že Palác je teda 

v dezolátnom stave a a nečinnosťou sa tento stav nejako 

nezmení a bude sa ďalej iba zhoršovať.  

Preto jednou z podmienok na to, aby mohol investor 

začať realizáciu projektu rekonštrukcie, je uzatvorenie 
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nájomnej zmluvy k časti pozemkom, eee, na ktorej sa 

nachádza prístupová cesta na Staromestskej ulici.  

Eem, investor taktiež v minulosti sa aj vyjadril 

v tom zmysle a naďalej na tom trvá, že je ochotný zaplatiť 

dlh bývalého vlastníka tej spoločnosti AGORIA PROJEKT. 

Ten dlh vznikol teda v z dôvodu neplatenia nájomného. 

A rozumiem tomu, že tá posledná výška bola zhruba niekde 

okolo tridsaťšesťtisíc euro.  

Aam, myslím si, že mmm, je v záujme aj mesta a aj 

obyvateľov, aby eee sa táto pamiatka konečne 

zrekonštruovala. 

Ďakujem pekne. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Budaj,  

faktická. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

No keď je tu zástupca investora, ja by som ho 

poprosil niečo o frekvencii tých áut, lebo to tam 

neodznelo. 

Teda aká, ako si predstavujete, že tam budú mať autá 

odstavný pruh? Vybúra sa ďalší kus to toho múru?  

Občan   Tomáš   Š i l h á n e k , zástupca advokátskej 

kancelárie Shönherr:  

Tento pruh rozumiem, že bude vyslovene eee iba 

fungovať na ten účel príjazdu a odjazdu z paláca. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Však to je ten odstav odstavný pruh. Odbočovací 

presnejšie,  

Občan   Tomáš   Š i l h á n e k , zástupca advokátskej 

kancelárie Shönherr:  

Odbočovací, áno. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

odbočovací pruh. 
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Občan   Tomáš   Š i l h á n e k , zástupca advokátskej 

kancelárie Shönherr:  

Áno.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Vyrobíte odbočovací pruh. 

Občan   Tomáš   Š i l h á n e k , zástupca advokátskej 

kancelárie Shönherr:  

Na tomto vlastne 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

V osemdesiatke nikto tam, alebo v päťdesiatke, 

neodbočí.  

Občan   Tomáš   Š i l h á n e k , zástupca advokátskej 

kancelárie Shönherr:  

Eem, rozumiem tomu, no, na tomto pruhu teda autá stáť 

nebudú, ale budú to čisto iba fungovať ako odbočovací pruh, 

že eee, myslím, že k tomu sa vyjadroval aj eee doprav, 

dopravný odbor, ktorý teda schválil, že vlastne skrátenie 

tohto pruhu by už bolo eee technicky nemožné z dôvodu 

nejakej plynulosti pre premávky.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Neviem, možno kolega by.  

Mám tu ešte kolegu, ktorý by sa možno k tomu vedel 

vyjadriť. Neviem, že či. Ohľadom frekvencie, že, neviem, 

že. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ako tomu rozumiem, budú tam vstupovať len autá, ktoré 

pôjdu do garáží tohto palácu. 

Občan   Tomáš   Š i l h á n e k , zástupca advokátskej 

kancelárie Shönherr:  

Áno, do garáží. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže. 

Občan   Tomáš   Š i l h á n e k , zástupca advokátskej 

kancelárie Shönherr:  

Áno, presne tak. Áno, presne tak. 

A kapacita, ehm,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Stoštyridsaťštyri parkovacích miest.  

Ďakujem pekne. 

Pome, pome ďalej.  

Pán Grendel,  

máte slovo. 

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

Áno. 

Ja som mal otázku,, teda, mal som dve otázky.  

Jednak ohľadne statiky toho hradného múru. Viem, že 

existuje na to posudok, ale no, nemyslím to v zlom, ale 

papier znesie všetko. A naozaj sa mi marí, že v minulosti 

sa to zamurovalo práve kvôli tomu, že, že jednoducho, stat, 

hrozilo, že statika neunesie ten tunel.  

A, čiže, to bola jedna otázka.  

A druhá.  

Kadiaľ budú chodiť stavebné mechanizmy, pretože ten 

palác je naozaj v ú úplne v troskách teda. Čiže evidentne 

tam budú musieť chodiť veľké nákladné a tak ďalej, iné 

vozidlá.  
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Občan   Tomáš   Š i l h á n e k , zástupca advokátskej 

kancelárie Shönherr:  

Áno.  

Čo rozumiem, tak vlastne má sa vybudovať najprv 

dočasný zásobovací tunel, ktorý prepojí eee vlastne zo 

Staromestskej ulice na ten dvor, ktorý je na Esterházyho 

paláci. Aam, pretože technicky nie je možné skapi zo strany 

z Kapitulskej ulice, aby tam ťažké mechanizmy išli. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) následne tento, potom čo 

sa uskutoční rekonštrukcia, ten dočasný zásobovací tunel sa 

prerobí na vlastne iba na vjazd do garáží, ktorý bude 

formou zakladača. 

A čo sa týka statiky.  

Tam rozumiem, že myslím, že tam sa to eee, že s týmto 

ani tak problém nebol, čo sa týkalo statiky tých samotných 

hradieb. Viem, že tam boli, eee, možno kolega bude veď, 

lepšie vedieť povedať. 

Že tam sa vlastne dá, bude dať ísť dovnútra.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 
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Tak dúfame, že na to je nejaký normálny statický 

posudok, samozrejme. 

Občan   Tomáš   Š i l h á n e k , zástupca advokátskej 

kancelárie Shönherr:  

Áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ináč by sa to asi ne nemohlo posúvať ďalej.  

Je ten statický posudok určite k dispozícii. Neviem, 

či pán Grendel ho chce vidieť, ale akože, behom dneska, ale 

akože. Postupuje. Určite táto stavba bude postupovať podľa 

normálnych noriem a normálneho legislatívneho procesu, kde 

doloženie statického posudku je jeden zo základov.  

Pani Čahojová,  

máte slovo, nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

No tá otázka pána Grendela bola veľmi zaujímavá. Ja 

mám teda dobrú obrazotvornosť, ale predstaviť si to neviem 

tie veľké stavebné mechanizmy ako budú tadiaľ chodiť. Ale 
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však už je to na vec toho stavebníka, aby si to zariadil. 

Dúfajme, že na to nedoplatí dopravná kapacita ulice.  

Ale mňa by zaujímala iná vec.  

Hovorili ste stoštyridsaťštyri parkovacích miest. Tie 

parkovacie miesta budú slúžiť ako parkovisko pre 

návštevníkov užívateľov budovy, alebo budú slúžiť ako 

verejné komerčné parkovisko?  

Občan   Tomáš   Š i l h á n e k , zástupca advokátskej 

kancelárie Shönherr:  

Myslím si, že to bude, že oboje. Že bude to fungovať 

ako aj pre užívateľov paláca, tak aj pre verejnosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Podľa mňa to je dobrá otázka.  

Bude aj záležitosť Starého Mesta aj hlavného mesta, 

aby, aby možno stavebníka navigovala práve k tomuto. Dneska 

potrebujeme maximum verejných parkovacích miest. Takže.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ako?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vjazd je problém.  
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Keď ináč viete odpovedať vy a neviete odpovedať vy, 

tak v kľude poďte sem a odpovedajte vy. Lebo dôležité je, 

aby poslanci mali odpovede na otázky.  

Okej. 

Chcem povedať iba to, že toto bolo dopravno-kapacitné 

posúdenie a posúdené a z hľadiska tohto je to v poriadku. 

Ináč by to nebolo až takto ďaleko.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Nechcete odpovedať, tak poďme ďalej. 

Pán Záhradník,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

No, v tejto súvislosti je zaujímavá aj tá ekonomická 

stránka tej výšky nájmu za meter štvorcový. Keď si 

prepočítate celkovú cenu osemtisícsedemstotridsať euro 

ročne pri, to je dvadsaťštyri euro za deň. Budú tam mať 

stopäťdesiat parkovacích miest, to vychádza šestnásť centov 

na jedno parkovacie miesto na deň.  

Ak to bude fungovať v režime komerčného parkovania 

a bude to teda zahusťovať túto pomerne frekventovanú 
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komunikáciu, tak naozaj by som možno odporúčal zvážiť 

zvýšenie tej ceny aspoň na dvojnásobok.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Kuruc,  

máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Veľmi dobrú otázku mala pani starostka Čahojová, ale 

veľmi zlá odpoveď. Lebo asi, alebo neviem a pravdepodobne, 

neni úplne teda odpoveď, ktorú sme tu chceli pokču počuť. 

Lebo ak mám odpoveď, asi to tak bude, no tak ja asi nebudem 

teda za to hlasovať.  

Lebo asi, neni úplne tak. Lebo nerozbijeme si hradby 

preto, že budeme vedieť odpoveď len asi. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

V tomto prípade, ak dovolíte, poslanci, tak pán, 

ktorý by o tom mal vedieť viac a možno zodpovie niektoré 

otázky pán Kresse Alan. 

Žiadal o prístup do diskusie. To znamená, že 

oficiálne požiadal, odhlasujme mu, prosím vás, toto.  

(Hlasovanie.) 

A nech sa páči, myslím, že to je väčšinou, a nech sa 

páči, môžte odpovedať na tieto otázky, ktoré možno viete 

viac odpovedať ako právny zástupca spoločnosti, alebo 

developer.  

Občan   Alan   K r e s s e , zástupca investora Esterhazy Real 

Estate s.r.o.:  

Ďakujem pekne. 

Moje meno je Alan Kresse a zastupujem v tomto, 

v tomto prípade investora Esterházy Rijal Estejt (Esterhazy 

Real Estate) v rámci jeho developerskej činnosti. 

A, pán Grendel,  

čo sa týka statiky múra. 
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Nikdy nebolo právoplatné, ani vydané žiadne stavebné 

povolenie na tunel pod parkanovým alebo hradobným múrom. 

Jediné, čo sa tam realizovalo, bola prístupová komunikácia. 

Čiže prib, pripájací a odbočovací pás.  

A v rámci toho, keď sa odokryla tá, ten násyp, tak sa 

zistilo, že ten hradný múť je založený, alebo teda, nemá 

založenie, tak v rámci tej výstavby došlo k statickému 

posúdeniu a k statickému zabezpečeniu parkanového múra 

pásovými, pásovým podbetónovaním. To ste možno vtedy videl. 

To, čo tam vidíte dneska, je sekundárna konštrukcia, 

ktorú sme tam dali vzhľadom na to, že v tom priestore toho 

vjazdu a výjazdu, nie je to podchytené pásovo betónom ako 

v celej ďalšej časti. A je to zamurované, aby nedochádzalo 

k vysypávaniu proste zeminy a toho materiálu, ktorý pod tým 

múrom je. A nikdy sa tam žiadny tunel nerealizoval. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odpovedzte, prosím, tú otázku, lebo nechcel by, na 

toto vlastne sme mali komisiu, kde sa to vysvetľovalo a 
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Občan   Alan   K r e s s e , zástupca investora Esterhazy Real 

Estate s.r.o.:  

Áno, ja som len vysvetľoval, keď bola taká otázka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme sa pobaviť, odpoveď parkovanie, akým spôsobom 

máte predstavu,  

Občan   Alan   K r e s s e , zástupca investora Esterhazy Real 

Estate s.r.o.:  

Je tam, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) parkovania?  

Občan   Alan   K r e s s e , zástupca investora Esterhazy Real 

Estate s.r.o.:  

je tam, bude tam zhruba stopäťdesiat parkovacích 

miest, ktoré budú prislúšať, ako hovoril  kolega, aj domu, 

aj verejnosti.  

Z funkcie domu bude vych vychádzať statická doprava. 

Dneska predpokladáme, že asi päťdesiat percent tej, toho 

objemu bude pridelených statickej doprave domu a ďalších 

päťdesiat percent bude verejné, verejnosti.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 264 

Bude to riešené formou zakladačov, čiže, nejakého 

automatického systému, ktorý vám auto zoberie, uloží na 

nejaké miesto a potom vám ho vydá. A čo umožňuje vlastne 

navýšiť objem parkovacích miest, keďže neexistujú v tom 

danom okamihu už k tomu cesty, rampy a podobne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem pekne. 

Pani Antalová,  

Faktická. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja mám len pár postrehov k tomuto.  

Chcela by som poďakovať za materiál, ktorý bol podľa 

mňa výborne urobený a sú tam pre mňa dosť zásadné 

vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu, rovnako Mestského 

úradu na ochranu pamiatok, ktorý dosť jednoznačne napísali, 

že odporúčajú pristúpiť k rekonštrukcii pamiatky, ktorá je 

v zúfalom stave.  
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A rovnako sú tam vyjadrenia ďalších orgánov, ktorí sa 

majú čo vyjadrovať k takýmto procesom. A všetky z nich boli 

pozitívne.  

Rovnako starostka Starého Mesta, a som sa dočítala, 

že nemá s týmto problém, pokiaľ nebude obmedzená doprava na 

tejto ulici.  

Čiže, len toľko. 

Ďakujem pekne. 

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: 

Ďakujem vám za vysvetlenie. 

Ja teda za tento nájom zahlasujem, len som potreboval 

vysvetliť túto jednoduchú vec.  

Ja chápem, že právny zástupca to nemohol vedieť. 

Takže, je to v poriadku. 

Ďakujem. 
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A určite chcem, aby ten palác bol zrekonštruovaný, 

lebo je naozaj v dezolátnom stave. A dúfam, že to prispeje 

k celkovej kultivácii Kapitulskej, kde to nie je jediný 

objekt, ktorý by si zaslúžil rekonštrukciu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Samozrejme, tiež sa teším, že to bude  snáď raz 

v poriadku, ale upozornila by som teda na ten fakt, že 

vážení kolegovia, chceme zaviesť rezidenčnú parkovaciu 

politiku. V Starom Meste bude sa platiť dočasné parkovanie 

dve ó, dve eurá na hodinu denne na ulici. Neviem, pri 

takých technológiách, ktoré predpokladáte, že tam 

zavediete, koľko bude stáť parkované pre tie verejné 

parkovacie miesta v tom vašom suteréne. Alebo v tých 

priestoroch určených na parkovanie.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 267 

Čiže, ja by som veľmi pekne poprosila predkladateľa, 

aby sme sa správali racionálne. To budú mimoriadne 

lukratílvne priestory aj na kancelárske, možno aj na 

bývanie, aj na parkovanie využívané, bude tam problém na 

tej Staromestskej, stopercentne. Ale s tým akosi musíme 

počítať, že sa doprava bude spomaľovať. 

Prosila by som, aby si predkladateľ osvojil návrh, 

ktorý predniesol pán vice, pán poslanec Záhradník. Šestnásť 

centov za jedno parkovacie miesto za deň pre mesto je, 

podľa mňa, tak mizivá suma, (gong) poprosila by som 

o zdvojnásobenie 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Budaj,  

máte slovo. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Kolegyňa ma predstihla.  

Proste, ten nájom je pod cenu. To je všetko. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, že máme ukončenú diskusiu. To znamená, že 

je toto nejaký návrh, ktorý chceme dať do tohto materiálu? 

Ak.  

Ten.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Okej. Ale tam nie je  to zdvojnásobnenie ceny za pa, 

za prenájom par, za z z parkovacieho miesta.  

Okej. 

To znamená, poďme, aby sme to urobili procedurálne 

správne.  

Milan,  

prepáč, ako to navrhujete?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predseda návrhovej komisie 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slová – hovor mimo 

mikrofón) písomný návrh zo strany predklada, teda zo strany 

poslanca.  

Čiže, jedine už autoremedúrou, ak si to osvojíte, 

dvojnásobné ceny, tak teda ten, kto je predkladateľ, pán 

riaditeľ magistrátu, tak potom o tom nebudeme hlasovať, sa 

to zapracuje, ako o celku o tom budeme hlasovať. Ale nie 

osobitne.  

(poznámka: počuť ženský hlas „pardon“) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tridsaťšesť euro na meter štvorcový,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čo je šesť centov, nie?  

Predseda návrhovej komisie 

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

a tá suma ešte krát dva celkovo. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A otázka je teraz, že my máme nejaké výsledky 

z finančnej komisie, v ktorej to bolo, myslím že 

z územnoplánovacej komisie. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Sedem tri nula krát dva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ako?  

Chce niekto, pán Košťál teda. 

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

No ja som, ja som myslel, že už došlo k dohode, že 

autoremedúrou si osvojím ten dvojnásobok tej sumy.  

Takže, si ho osvojujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Presnú sumu nemám teraz v hlave, takže?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

Okej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, že toto sme sprocesovali.  

Myslím, že dávam, odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, máme tu jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, 

ktorý predložil pán poslanec Tešovič s tým, že navrhuje, 

aby tak ako vidíte ten návrh uznesenia, sú tam podmienky na 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 272 

záver toho návrhu uznesenia, tak aby sa ten terajší text 

tých podmienok označil ako bod tri. A pred tento bod tri 

aby sa doplnili body dva, jednotka a dvojka.  

Ja prečítam tie body jedna a dva. 

Čiže, eee, s podmienkou, a teda teda s podmienkami,  

po prvé: Nájomca sa zaviaže prevziať na seba dlh 

predchádzajúceho nájomcu - spoločnosti AGORIA 

PROJEKT, esero (s.r.o.), Panská 14, Bratislava, 

IČO 35784351, ktorý vznikol na nájomnom k predmetu nájmu. 

Bod dva. Do zmluvy o nájme bude zapracovaný zámer 

prenajímateľa vybudovať oddychové plato, ktoré bude spájať 

ulicu Židovskú a ulicu Staromestskú s tým, že z tohto 

dôvodu je prenajímateľ oprávnený nájomcovi zúžiť rozsah 

predmetu nájmu. 

Čiže, o tomto budeme teraz, pán primátor, hlasovať 

s tým, že potom budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako 

o celku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Tak prosím o návrh, hlasujeme o návrhu pána Tešo, 

Tešoviča. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržal sa jeden, 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 10-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 
23097/6,spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o., so sídlom 

v Bratislave 
-návrh p. Tešoviča, doplnenie dvoch bodov do podmienok 

uznesenia 

 Prítomní: 34 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič 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 
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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 ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  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)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

A teraz budeme ešte hlasovať o návrhu uznesenia ako 

celku aj s tou prijatou autoremedúrou, kde sa mení tá cena 
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na dvojnásobok s tým, že teda pripomeniem, že máme osobitný 

zreteľ, takže tri pätiny všetkých poslancov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte k návrhu ako celku. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uz uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 10-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 
23097/6,spoločnosti Esterhazy Real Estate 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  

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. 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  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  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)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, spoločnosti 

Esterhazy Real Estate s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 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 častí pozemkov registra „C“ 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 – ostatné 

plochy vo výmere 416 m² a parc. č. 23097/6 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 69 m², spolu 485 m², 

spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o., so sídlom 

na Hodžovom námestí 1A v Bratislave, IČO 50376306, za 

účelom výstavby a užívania (nájomcom, ako i tretími 

osobami, ktoré budú užívať nehnuteľnosti, ku ktorým bude 

prístupová komunikácia viesť) prístupovej komunikácie – 

odbočovacieho a zaraďovacieho pruhu – zo Staromestskej 

ulice do podzemných garáží plánovaných na pozemkoch, parc. 

č. 437/1, parc. č. 437/2, parc. č. 437/3, parc. č. 437/4, 

parc. č. 437/5, parc. č. 437/6, parc. č. 437/7 a parc. 

č. 437/9, na ktorých sa nachádza areál Esterhazyho paláca 
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a ktoré sú vo vlastníctve nájomcu, a časti tunela popod 

parkánový múr zo Staromestskej ulice do priestorov 

Esterhazyho paláca, ktorý bude slúžiť ako dočasný 

zásobovací tunel a po dokončení rekonštrukcie Esterhazyho 

paláca a jeho prebudovaní bude slúžiť ako trvalý vjazd 

do podzemných garáží, na dobu neurčitú, za nájomné 

36,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 17 460,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. 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. 

2. Nájomca sa zaviaže prevziať na seba dlh 

predchádzajúceho nájomcu - spoločnosti AGORIA PROJEKT, 

s.r.o., Panská 14, Bratislava, IČO 35784351, ktorý 

vznikol na nájomnom k predmetu nájmu. 

3. Do zmluvy o nájme bude zapracovaný zámer prenajímateľa 

vybudovať oddychové plato, ktoré bude spájať ulicu 

Židovskú a ulicu Staromestskú s tým, že z tohto dôvodu 

je prenajímateľ oprávnený nájomcovi znížiť rozsah 

predmetu nájmu.  
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Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov registra „C“ 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto parc. č. 460/2 a parc. 

č. 23097/6, spoločnosti Esterhazy Real Estate 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, že spoločnosť 

Esterhazy Real Estate s.r.o., ako nový vlastník areálu 

Esterhazyho paláca potrebuje na vydanie stavebného 

povolenia na rekonštrukciu Esterhazyho paláca preukázať 

k pozemkom dotknutým prístupovou komunikáciou a tunelom 

popod parkánový múr 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) 

 

 

PROCEDÚRA K ROKOVANIU MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Keďže máme obed, myslím, že je čas na obednú pauzu. 

To znamená, že bude obedná pauza päťdesiattri minút, to 
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znamená, že presne do štrnásť nula nula. Prosím vás, buďte 

presný.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Dobrú chuť! 

Potom budeme hlasovať o tom jednom bode, ktorý nám 

chýbal a potom prejdeme k poslaneckým interpeláciám. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Príjemný obed.  

Nato. 

 

(prestávka od 13.07 do 14.00 h) 
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BOD 5 OPAKOVANÉ HLASOVANIE 
 

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O URČENÍ NÁZVOV 
NOVOVZNIKNUTÝCH ULÍC V MESTSKÝCH 
ČASTIACH BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ 
BYSTRICA, BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ 
BISKUPICE A BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ 
VES 

(po prestávke) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poslanci,  

ďakujem pekne, poďme ďalej. Čas nám plynie ako divoká 

rieka. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Myslím, že sme uznášaniaschopní?  

Všetci náhodou, ktorí sú ešte v mezaníne, v bufete, 

tak ich poprosím, aby prišli pracovať pre naše mesto zase 

raz. 

A pokračujeme v našej, v našom zastupiteľstve. 

To znamená, že. 
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Niektoré kluby nám v podstate vôbec neprišli ešte. 

Áno. Takže, tu vidíme disciplinovaných a menej 

disciplinovaných poslancov a poslankýň. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžme? Sme uznášaniaschopní? Organizačné oddelenie, 

prosím vás. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Sme. Sme.  

Okej, ďakujem veľmi pekne.  

Takže poprosím Milana asi, začneme teda rovno tým 

bodom, kto o ktorom ideme hlasovať ešte raz kvôli tomu, že 

nefungovalo poslancovi Tešovičovi hlasovacie zariadenie.  

Poprosím teda, Milan, aby si dal tomu nejaký rámec 

a potom ja dám hlasovať o tom. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Čiže, vrátime sa naspäť do toho stavu, keď sme boli, 

že ideme hlasovať o návrhu vézeten (VZN) ako o celku. 

Potrebujeme tri pätiny prítomných poslancov s tým, že 
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hlasujeme o návrhu ako celku, v ktorom už je zapracovaný 

pozmeňovák o tom Lamači a zostal tam aj tá ulica s pánom 

Srholcom.  

Čiže, o tomto celku ideme teraz hlasovať tromi 

pätinami prítomných. 

Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Hlasujeme tri pätiny prítomných.  

To znamená, že prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Okej. 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťštyri. 

Zades za desať, proti sedem, zdržalo sa sedem, 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 5-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-
Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské Biskupice 

a Bratislava-Devínska Nová Ves 
OPAKOVANÉ HLASOVANIE 

 Prítomní: 24 Áno 10 Nie: 7 Zdržal sa: 7 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat   M. Debnárová  

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

J. Mrva NIE T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

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

R. Tešovič ÁNO M. Vagač NIE 

J. Vallo  M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky NIE  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ÁNO 

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  P. Cmorej   

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

 

BOD 34 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na ďalší bod mestského zastupiteľstva.  

Ja iba poviem, že pravdepodobne budeme o tomto bode 

hlasovať znova na ďalšom mestskom zastupiteľstve. 

Dobre?  

Poďme na bod číslo, 

(poznámka: vrava v rokovacej sále), 

prepáčte. Áno.  

Sme na klasickom bode Interpelácie poslankýň 

a poslancov.  
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Nech sa páči. 

Slovo má organizačné oddelenie. 

Aha, prepáčte. Interpelácie.  

Takže, otváram diskusiu k tomuto návrhu. Tak.  

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

(poznámka: počuť poslanca Vetráka „To máš takto 

pripravené?“) 

Pán primátor,  

ja si trošku pomôžem mapkou. 

Máme tu Malý Draždiak a keď si pozriete, tak vedľa 

Malého Draždiaka je taká osada, volá sa Osada Malý 

Draždiak, ku ktorému vedie taká dlhá cesta Starhradská, kde 

ch, sa vlastne pohybuje aj obyvatelia, cyklisti a žiaľ, aj 

autá, ktoré idú, vedú k tejto, k tejto osade.  

Existuje zámer od roku 2011, kde je tu prepojenie 

medzi Kutlíkovou a Starhradskou.  
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Je to taký malý kúsok cesty. Ja som vám to nakreslila 

aj do mapky.  

A prosím vás teda o informáciu, či by mohol byť tento 

zámer, alebo či uvažujete o tomto zámere aj v MIBE (MIB).  

To znamená, tam bude treba urobiť nejakú štúdiu. 

Následne možno aj nejaký projekt, ktorý by prepojil.  

A teraz vám ukážem tú vzdialenosť o kok o ktorej 

hovorím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Rozumiem. 

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

poslankyňa MsZ: 

Dám to písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno.  

Ďakujem veľmi pekne. Skvelé.  

Ideme ďalej.  

Pán Vagač,  
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nech sa páči. 

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

Pán primátor,  

mám takúto interpeláciu.  

Dozvedel som sa z bežnej tlače, že na návrh 

ministerstva obrany, ktoré presadzuje pomník neznámeho 

vojaka, čo je ako projekt, ktorý je ako želaný, ale 

neželané, alebo, alebo pre mňa divné je, že sa to rozhodlo 

kdesi o nás a bez nás.  

Čo tým chcem povedať je, že, že dozvedel som sa, že 

to sa chystá v parčíku pod stanicou vedľa Úradu vlády 

a tento parčík, ako, Staré Mesto považuje za, za veľmi 

funkčný, milý a útulný a plný zelene. A viem, že, že pomník 

neznámemu vojakovi má byť niečo, kde môže byť nastúpená 

čestná jednotka a kde môžu pochodovať vojaci a klásť vence 

a možná všetko možné.  

A a je pre mňa strašne divné, že prečo nebola táto 

vec riešenia ako participácia.   

Je to kľudne možné, že, že ty si to zdedil, alebo že 

to bolo kdesi predtým, ale myslím si, že by sme mali 

napraviť tento stav a v prvom rade by sa o tom mali 

dozvedieť občania tej štvrte, alebo občania Starého Mesta, 

alebo občania Bratislavy.  
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Lebo osobne si myslím, že takýchto priestorov 

v Bratislave by mohlo byť viac a mohli by byť ďaleko lepšie 

a krajšie. A respektíve reprezentatívnejšie aj s väčšou 

plochou aj s tým nástupom tej vojenskej jednotky. 

A a možná, že sú, keby sme sa pýtali vojenských 

historikov, tak sú miesta, kde, kde tá vojenská história 

v Bratislave priznáva ďaleko lepšie, alebo nejaké, nejaké 

tie symbolické veci. A. 

Lebo ak, ak sa to natlačí do tohto malého malebného 

parčíka zeleného, tak tam prídeme o stromy, ktoré tam boli 

sadené ako náhradná výsadba.  

To znamená, niekde sa vyrúbali a tam sa dosadili 

stromy.  

Čiže, to je neprípustné.  

A sa samozrejme, tam by sa museli nejaké veci 

vydláždiť a, a, a tak ďalej, kde sú tam teraz zelené 

priepustné plochy.  

Čiže, opäť by sme prišli o niečo, čo je funkčné 

a neni na to dôvod.  

Čiže, nejdem teraz hľadať vinníka, len sa pýtam 

v rámci interpelácie, že kedy k tomuto by mala pre, 

prebehnúť nejaká participácia, nejaký takýto proces, mala 
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byť nejaká verejná diskusia. A mali by sme hľadať nejaké 

riešenia.  

Však neexistujú v Bratislave len jedno riešenie. Musí 

ich byť viac. Ale skúsme o tom ako diskutovať a otvoriť 

tento proces. 

Čiže, mmm.  

A samozrejme potom toto by mohol akože MIB riešiť, 

kde sa, kde sa urobí potom k tomu súťaž a tak ďalej.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poprosím aj písomne, samozrejme. 

Pán Vlačiky, máte slovo.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Moja interpelácia sa týka Podkolibskej ulice.  
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Tam dlhodobo máme nepriaznivý stav oporných múrov na 

Podkolibskej. V podstate, zosúva sa to tam, rozpadáva sa to 

tam na viacerých miestach.  

Pred pár dňami na môj podnet vlastne Miestny úrad 

Bratislava-Nové Mesto požiadal listom magistrát, aby sa 

touto situáciou začal opätovne zaoberať, pretože tam reálne 

hrozí situácia, že môže jeden jazdný pruh byť zasypaný 

a tým pádom obmedzená vlastne jediná normálna prístupová 

cesta na Kolibu. 

Takže, ja by som chcel požiadať o o to, aby sa tomu 

magistrát venoval a aby vlastne bol minimálne neja nejaký 

prieskum, nejaký projekt tento rok k tomu pripravený.  

A zároveň tej Podkolibskej sa týka aj jeden 

novovybudovaný zjazd na na túto ulicu. Jedná s o pozemok 

6528/13 a je to zjazd od bytového domu, ktorý tam pribudol 

do neprehľadnej zákruty.  

A v podstate považujem toto miesto za veľmi 

nebezpečné, čo sa týka zdravia a životov obyvateľov.  

A by ma zaujímalo, že či na toto dal, dali nejaké, 

proste, príslušné orgány magistrátu súhlasné stanovisko. 

Lebo príde mi zo dosť naozaj bizerdné riešenie a hlavne 

teda nebezpečné. 
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Tak by som chcel požiadať aj o preskúmanie, že či 

toto malo nejaké súhlasné stanoviská z magistrátu. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Teraz sú tam dve stopky. To asi je nejaký omyl, nie? 

Ideme ďalej normálne.  

Takže, pán Záhradník,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor,  

mám interpeláciu k revitalizácii Jurigovho námestia 

v Karlovej Vsi.  

My sme v rozpočte hlavného mesta na tento rok 

schválili investíciu do revitalizácie tohto námestia, aj 

si vážime koncepčný prístup hlavného mesta k realizácii 

tejto investície prostredníctvom Metropolitného inštitútu 

Bratislava.  
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Tento týždeň sa tam uskyt uskutočnila verejná 

vychádzka aj s so zástupcami obyvateľov a občanov a ukázalo 

sa, že, teda, ich mimoriadne zaujíma stav tohto verejného 

priestoru.  

Chcel by som ale povedať, že tam už naozaj niektoré 

oporné múry, dlažby, odtokové kanály sú doslova 

v havarijnom stave.  

Tak by som vás chcel teda požiadať, či by ste nám 

vedeli sprístupniť nejaký harmonogram krokov a procesov ako 

bude prebiehať revitalizácia Jurigovho námestia vrátane 

nejakých termínov, aby sme vedeli aj verejnosť, aj občanov 

informovať.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Budaj,  

máte slovo. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, že ste mi to umožnili, ja som sa 

o sekundu neskôr spamätal.  
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Tiež som chcel o otvoriť tému budúceho hrobu 

neznámeho vojaka, ktorý schválila vláda bez toho, že by 

komisia na pamiatky a na s a budovanie pomníkov, ktorú 

hlavné mesto ustanovilo už pred rokmi, o tom vôbec 

rokovala. Nerokovalo o tom ani mestské zastupiteľstvo. 

Podotýkam, že akékoľvek zverenie mestského pozemku 

podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva. A naozaj 

apelujem na vedenie mesta, aby takéto rozhodnutia, aby, aby 

uviedlo takýchto aktivistov, akí sedia vo vláde v tričku 

esenes (SNS), aby ich uviedlo do reality  a nech si stavajú 

pomníky na pozemkoch, ktoré nepatria obyvateľom Bratislavy 

a a ktoré nespravuje hlavné mesto. 

Tento pamätník je na, je zvolený na veľmi nesprávnom 

mieste. Naozaj rozmery absolútne nepostačujú na ciele veľmi 

majestátne a patetické, ktoré si organizátori tohoto 

pamätníka predstavujú.  

Muselo by prísť k exumácii a prenášaniu pozostatkov, 

čo je ďalšia problematická vec. Príde k úbytku zelene 

a hlavne, bude to v dotyku s Námestím slobody, o ktorom má 

mesto a ja som tomu veľmi rád, svoje predstavy aj pokiaľ 

ide o pripomínanie minulosti.  

Myslím si, že armáda, ak chce mať pamätník neznámeho 

vojaka, mala by sa sústrediť na to, aby udržiavala 

pamätníky existujúce, napríklad, rozpadá sa pamätník aj to 
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ten pamätník esenpé (SNP), ktoré máme na Námestí esenpé 

(Námestí SNP), keď vláda schválila veľkú sumu, nech ju len 

venuje na obnovu týchto pamätníkov. Skutočne sa rozpadá ten 

podstavec. A skutočne aj okolie by si zaslúžilo zásadnú 

prestavbu. 

Máme aj iné pamätníky Slovenského národného 

povstania, v tomto meste máme Most Slovenského národného 

povstania, ulice, námestie, hlavné politické námestie, máme 

Slavín, máme pomník Červenej armády, niet naozaj možné, nie 

je možné tvrdiť, že si toto mesto necení osloboditeľov od 

fašizmu, alebo povstalcov SNP.  

Ďalší pamätník je buď nejaký kšeft, alebo trucpodnik 

politický, ale to nie je náš biznis.  

Pokiaľ by chceli teda potichu postaviť nejakému inému 

neznámemu vojakovi, tak nech povedia, z ktorého boja, lebo 

skoro vo všetkých slovenská armáda stála na opačnej strane, 

než boli demokratické strany Európy.  

Chcú z ruského frontu doniesť neznámeho vojaka? 

Odkiaľ ho chcú doniesť?  

Toto všetko pán minister obrany nevysvetlil a napriek 

tomu spojazdnil pojem, že Bratislava ide budovať takýto 

pamätník. Nezískal súhlasy príslušných orgánov, nezískal 

súhlas mestského zastupiteľstva. 
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Apelujem na vedenie mesta, aby dalo takýmto snaživcom 

najavo, že tu platia pravidlá a takisto my si vieme urobiť 

pamätníky a hlavne, ak chcú pomôcť spomienke na esenpé 

(SNP), naša kasa je otvorená. Nech sa páči. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem pekne.  

Myslím si, že ideme asi na ďalší bod tým pádom, keď 

nie sú ďalšie interpelácie.  

 

 

BOD 12 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 
PARC. Č. 22198/8, PARC. Č. 22198/9, 
SPOLOČNOSTI TRAJEKT PLUS, A. S., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo dvanásť. A Návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúce sa pozemkov 
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v Bratislave, katastrálne územie Nivy, parcela číslo 

22198/8 a parcela číslo 22198/9, spoločnosti TRAJEKT PLUS, 

so sídlom v Bratislave. 

Za spracovateľa asi pán Szabo tam je. Áno, pán Szabo.  

Ďakujem. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o výmeru päťstojedna metrov štvorcových. 

Žiadateľ je vlastník priľahlých nehnuteľností, pričom 

na jednej z nehnuteľnosti je postaven postavená stavba 

administratívno-logistického centra Slovnaftská ulica 

Bratislava. 

Na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta žiadateľ 

plánuje v budúcnosti zrealizovať inžinierske siete pre 

stavbu administratívno-logistického centra Bratislava 

a taktiež vybudovať prístupovú komunikáciu pre existujúce 

inžinierske siete, ktorými sú kanalizačné stoky 

a prečerpávacia stanica vo vlastníctve Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti.  

Materiál bol už raz predložený v minulom roku. 

Z diskusii mestského zastupiteľstva aj vyplynulo, že 

dôvodom neprijatia uznesenia bola najmä nízka jednotková 
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cena, ktorá bola stanovená znalcom v hodnote stošestnásť 

eur aj šesťdesiattri centov za meter štvorcový.  

Žiadateľ požiadal následne o opätovné predloženie 

návrhu na predaj, kde navrhol kúpnu cenu v sume 

stopäťdesiatpäť eur za meter štvorcový.  

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii.  

Stanoviská jednotlivých o oddelení sú súhlasné. 

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii, kde 

komisia zaujala stanovisko, že odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť materiál podľa predloženého návrhu. 

Mestská rada odporučila materiál prerokovať a pokiaľ 

dobre viem, tak sú tu aj zástupcovia žiadateľ žiadateľa 

pripravení odpovedať na ot na otázky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Pán starosta Kuruc,  

nech sa páči, máte slovo. 
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JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som sa len chcel spýtať to isté, čo aj predtým 

trištvrte rokom. Keďže pravdepodobne majú alebo mali 

legálne povolenie stavebné a aj pán predkladateľ, pán 

Szabo, povedal, že ich budova administratívna stojí na tom 

pozemku, ktorý máme teda predať, tak som to pochopil,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

vedľa toho. 

Čiže, pozemky, ktoré sú pod stavbami sú čisto v ich 

vlastníctve a pozemok, ktorý ideme predať, na ňom ešte nie 

je vybudované nič.  

Je to tak, hej?  

Lebo zle, zle to bolo.  

Takže, pozemok, kto ktorý je predmetom predaja, 

najomni ešte vybudovanie nič. Áno? 

Okej.  

Ďakujem. 

Bolo to povedané tak, že je na tom vybudovaná stavba. 

Tak som sa chcel pý spýtať, ako môže byť legálna stavba 
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vybudovaná na našom pozemku bez nášho súhlasu. Ale keď to 

tak nie je, tak je to okej.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Chren,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Na stavebnom úrade Ružinov v minulosti bolo veľa vecí 

možných, ale v tomto prípade tam naozaj nie je stavba. 

Ja by, ja som bol jeden z tých poslancov, ktorí pred 

trištvrte rokom pomerne intenzívne na zasadnutí tohoto 

zastupiteľstva ofrflal tento návrh aj z dôvodu tej ceny. 

A z niektorých iných dôvodov.  

Medzičasom musím povedať, že aj u nás v Ružinove 

výstavba tohto centra Nový Ružinov bola odprezentovaná 

všetkým poslancom mestskej časti na takých stretnutiach, 

ktoré máme a medzičasom aj mestská časť začala komunikovať 

s investorom.  
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Jedna z dôležitých vecí, ktorú sa nám podarilo už 

predbežne dohodnúť je, že v rámci ťahania kanalizácie do 

tohto projektu sa nadimenzuje vodovod a kanalizácia tak, 

aby mohla byť odkanalizovaná aj celá časť Ružinova a Staré 

pálenisko, čo je obrovská vec pre ľudí. Je to celá jedna 

malá štvrť rodinných domov, ktoré do dnes nemajú 

kanalizáciu. 

Je to investícia rádovo vo výške okolo pol milióna 

eur, ktorú investor dobrovoľne vynaloží, aby nad rámec 

svojich nákladov, aby pomohol Ružinovu a z toho dôvodu ako 

starosta aj chcem podporiť túto vec, pretože aj tá stanica 

bévees (BVS), o ktorej tam hovoríme, bude súvisieť aj 

s tým, že sa teda pomôže nie len tejto konkrétnej stavbe, 

ale aj celému tomu Pálenisku, ktoré v Ružinove máme v časti 

Prievoz.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Pán starosta Kuruc,  

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

Ja len faktickú.  

Ja som sa len chcel spýtať, že keď to vybuduje, že či 

je aj zazmluvnené, že to potom odovzdá ako verejnú 

kanalizáciu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, alebo to 

bude spravovať investor, lebo inak to potom je len taký 

sľub na papieri, že tam potom teda sa budú môcť ostatní 

napojiť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Chren,  

faktická. 

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

Ďakujem. 

Takto ďaleko nie sme. Faktom je, že požiadali pri 

výstavbe o cenovú ponuku so spoločnosti Infraservisis 

(Infraservices). A zatiaľ čo je odhadované, že výstavba tej 

kanalizácie celkovo bude stáť asi deväťstotisíc eur. Tak 

Infra im to nacenila na dva milióny.  
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Čiže, ja som už aj in informoval pána primátora. Ale 

musíme sa asi pozrieť aj na cenotvorbu v našich mestských 

firmách potom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Strapák,  

máte slovo. 

Ing. Peter   S t r a p á k ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som rád povedal pár slov k tomuto bodu, na 

ktoré, ku ktorému ma zaviazali ružinovskí poslanci, 

členovia územnoplá plánovacej komisie.  

Územnoplánovacia komisia sa vyjadrila negatívne 

k tomuto zámeru, pretože v Ružinove plánujeme obstarávať 

územný plán zóny. Alebo teda, už sa obstaráva. Chceli by 

sme, aby toto územie naozaj získalo nejakú urbanistickú 

štúdiu, ktorá povie, že čo, kde sa má robiť. Teraz je to 

tak naozaj veľmi živelné.  

A naozaj by sme chceli zastaviť, najlepšie okamžite, 

každú výstavbu v tomto území, aby sa tam, aby si tam každý 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 304 

developer na každých troch metroch štvorcových nepostavil 

to, čo chce.  

Takže ja na naozaj odporúčam mestskému 

zastupiteľstvu, aby, aby tento bod neschválili. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Chcem povedať, že toto je pre mňa nová informácia. 

Ale podľa toho, čo viem, tu už sú vydané záväzné 

stanoviská.  

Ten, tú urbanistickú štúdiu naozaj chceme robiť na 

celé to územie Páleniska, ale v prípade tohoto konkrétneho, 

tu už štyri budovy stoja. A to ostatné už má vydané záväzné 

stanoviská z magistrátu. 

Čiže, to urbanistická štúdia nejako ovplyvňovať 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Strapák, 

nech sa páči. 

Ing. Peter   S t r a p á k ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Áno, tie, tie budovy, ktoré tam sú na obrázku, stoja, 

ale tie budovy, ktoré sa tam majú stavať, ešte nestoja.  

Takže, takto. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Záhradník,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážení kolegovia, s prihliadnutím aj na ten 

investičný zámer, aj na lokalitu, aj na celkové, myslím si, 

že ceny nehnuteľností v Bratislave, aj materiály, ktoré 

máme pri ďalších bodoch, si dovoľujem navrhnúť zmenu ceny 
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na tristo euro za meter štvorcový, ktorým sa zmení celková 

cena na stopäťdesiattisíc tristo eur. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Vagač,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel naozaj podporiť, aby sme zahlasovali 

proti takémuto predaju. 

Dobre viete, že ten, ten celý, celý areál, alebo 

celý, celý, celá tá plocha je takou, takou divokou 

výstavbou. Keď idete Slovnaftskou cestou, tak čo pozemok, 

to niečo iné, čo zámer, to, to naozaj akože nesúrodé, 

nehomogénne, bez zaregulovania.  

Čiže, myslím si, že mesto by nemalo predávať takéto 

pozemky, pokiaľ nie je nejaká urbanistická štúdia, alebo 

nejaký zámer, ktorý by povedal, ako má vyzerať táto celá 

časť.  
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Čiže, čiže ja som tiež proti tomu, aby sme tak toto 

vôbec odsúhlasili.  

Potom to, čo tu zaznelo, že sa tam má bbbudovať 

kanalizácia, tak práve má slúžiť teda občanom, verejnosti, 

tak práve to je otázka, že prečo na, prečo ideme predať 

pozemok, kde má byť verejná kanalizácia. Tak si ho potom 

nechajme a ten pozemok budeme potrebovať. 

A posledná vec. 

Súhlasím s pánom Záhradníkom, že tá cena je tak 

nízka, že, že tristo eur to je to minimum, ktoré by sme 

mali požadovať ak by, ak by sme to mali predávať. To je 

skutočne veľmi nízka cena. 

Takže, poprosím vás, keby sme hlasovali proti.  

A najprv si spravme ako mesto názor urbanistickou 

štúdiou, nejak to zaregulujme a potom sa dohodnime, že čo 

z toho máme predávať a čo nie. Možnože práve tento 

prístupovú cestu budeme potrebovať kvôli potom našemu 

názoru.  

Ďakujem. 
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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: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor,  

ja sa chcem opýtať predkladateľa, čo hovorí územný 

plán o tejto, o tom, o tomto mieste?  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Szabo,  

chcete reagovať?  

Poprosím o reakciu. 

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

nehnuteľností: 

Sekundu.  

Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti, územný 

plán hlavného mesta z roku 2007 v znení zmien a doplnkov 

stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú predmetné pozemky 
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funkčné využitie územia plochy zariadení železničnej 

dopravy, rozvojové územie, územia určené pre umiestnenie 

stavieb a zariadení, ktoré slúžia pre prevádzku železničnej 

dopravy, osobnej, nákladnej. 

Spôsoby využitia funkčných plôch. 

Prevádzkujúce stanice a zastávky so osobnej dopravy, 

stanice nákladné, odstavné a zriaďovacie, rušné depá, 

rušňové depá.  

Prípustné. 

V území je prípustné umiestňovať najmä zariadenia 

administratívy súvisiace s funkciou, zariadenia občianskej 

vybavov, vybavenosti súvisiace s funkciou, parkoviská a 

parkinggaráže, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 

vybae vybavenosti pre obsluhu územia, zariadenia 

administratívy súvisiace s funkciou, sklady, skladové 

plochy a prevádzky súvisiace s funkciou 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

nehnuteľností: 

zariadenia vybavenosti pre obsluhu prevádzok, 

parkoviská a zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 

vybaov vybavenosti pre obsluhu územia. 

Prípustn, eee a je tam ešte uvedené v prípustnom 

rozsahu. 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu 

najmä byty v objektoch funkcie služobné byty, zeleň líniovú 

a plošnú; byty v objektoch funkcie služobné byty, zeleň 

líniovú a plošnú, zariadenia na separovaný zber odpadu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Chren. 

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

Ďakujem. 

Ja len chcem naozaj doplniť, že miestna časť Ružinov 

už roky robí územný plán zóny na tomto mieste, v ktorom je 

už, je v tom procese pomerne jasné, že čo tam má byť. A my 

práve kvôli tomu naozaj zvažujeme a pripravujeme, že 

zrušíme ten proces obstarávania územného plánu zóny, lebo 
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ten len špecifikuje to, čo je vo veľkom územnom pláne 

a začneme robiť veľkú urbanistickú štúdiu, ktorá pomôže 

predefinovať tieto veci vo veľkom územnom pláne.  

A ale, akože to, čo tam má byť, je dobre známe 

a nemyslím si, že sa to nejakým spôsobom bude meniť. Robil 

to ateliér pána Benetina.  

A ja som naozaj mal pred trištvrte rokom problémy 

s týmto predajom. Ale teraz ide o také veci, ako je 

budovanie infraštruktúry a napríklad, kanalizácie. A práve 

kolegovia pána Strapáka za to dosť intenzívne bojovali, tak 

by mi bolo ľúto, keby sa to dneska vlastne zrušilo jeho 

vystúpením.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak nie sú ďalšie poslanecké (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) do diskusie, máme tu zástupcu občanov. Pani Silvia 

Juríková. 

Prosím vás, zdvihnite ruku, aby sme potvrdili jej 

možnosť vstupu do našej diskusie. 

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči, pozývame vás ku nám. A a máte slovo. 
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Nech sa páči. 

Občan   JUDr. Silvia   J u r í k o v á :  

Dobrý deň. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni 

poslanci,  

ja by som vás v prvom rade chcela ubezpečiť, že 

určite sa tam nestavia, keďže toto bolo predmetom otázky. 

A takisto, že dodržiavame vlastne to funkčné využitie, 

pretože v budúcnosti tam plánujeme vlastne administratívno-

logistické centrum. Teda je to v súlade tá administratíva, 

skladovacie plochy.  

Vôbec by sme sa nepustili do nejakého narušovania 

územného plánu, ani zóna, zóny, ani teda celého mesta.  

A chcela by som upriamiť pozornosť najmä na jednu 

vec.  

Teda ak si všimnete na tom samotnom obrázku, tak tie 

pozemky dva sú takého úzkeho tvaru, taký dĺžkový rozmer, 

teda nie sú vhodné na nejaké samostatné komerčné využitie, 

ani na nejakú rozsiahlu zástavbu.  

Tu ide o to, že ich vlastne využiteľnosť je len 

vtedy, keď sa scelia so susednými pozemkami. A v tom 

prípade je možné teda ďalej ako keby tie pozemky využívať.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 313 

Okrem toho vlastne, čo je podstatné, slabo to tam 

vidno na tom obrázku, ale na konci vlastne toho územia je 

prečerpávacia stanica Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti. A my máme úzku spoluprácu s nimi s tým, že 

vlastne sme im sa im zaviazali, že tadiaľ cez tie 

vyšrafované pozemky, približne v tom smere, budeme ťahať 

prípojku a takisto aj prístupovú komunikáciu vlastne k tej 

prečerpávacej stanici.  

Preto vlastne sme požiadali o kúpu toho pozemku, 

keďže najskôr sa musí majetko-právne vysporiadať, až potom 

sa môže stavať.  

A ak by bola otázka, že prečo nie vecné bremeno. Tak 

hlavne z toho pohľadu, že toto je ako keby prvá požiadavka 

zo strany Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Máme aj 

požiadavku zo strany Západoslovenskej distribučnej, že by 

tam mohli byť aj ďalšie prípojky, vlastne en en (NN) 

prípojky z existujúcej trafostanice. A to by bolo ďalšie 

vecné bremeno.  

Takisto je to plán tu zosieťovať. 

To znamená, že by to muselo byť niekoľko vecných 

bremien na tých istých pozemkoch. Teda účelnejšie je 

vlastne tá kúpa. 
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Samozrejme, sa nebránime ani tomu, že by tá cena bola 

navýšená. Pokiaľ vlastne by bol, bolo schodné schválenie za 

vyššiu cenu, tak my úplne budeme súhlasiť. A ja vás 

poprosím o podporu toho.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som teda mal otázku, možno, ak mi vie pani 

zodpovedať, že ako predseda dozornej rady Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti by som sa chcel spýtať, že s kým 

konkrétne ste to rokovali a či máte naozaj uzavretú zmluvu 

o tom, že teda to tam vybudujete a potom to venujete 

béveeske (BVS) bezplatne, alebo za jedno euro, alebo ako? 

A ako verejný vodovod alebo niečo. 

Že či máte takúto zmluvu, alebo zatiaľ je to len 

v rovine nejakej budúceho sľubu, alebo (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) 
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Občan   JUDr. Silvia   J u r í k o v á :  

Takže, rokovali sme s pani doktorkou Papričkovou. Za 

zatiaľ je to v rovine rokovaní, keďže nemôžme im prisľúbiť, 

že bude prístupová komunikácia, keď nemáme ešte pozemok, 

ale písomne sme im to potvrdili. 

Je tam tá komunikácia.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Zmluvne nie. Zatiaľ je to vo vere v zmysle prísľubu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Igor Polakovič,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Mňa presne zaujímala táto istá téme teda tej zmluvy 

s tým, že oveľa ľahšie by sa mi schvaľovalo niečo také, 

keby existovala zmluva o budúcej zmluve, alebo proste, 
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nejaká dohoda, ktorá by toto vaše tvrdenie podporila, lebo 

osobne je mi ťažko súhlasiť s niečím iba na základe dôvery, 

aj keď teda určite vám rád budem dôverovať. 

Občan   JUDr. Silvia   J u r í k o v á :  

Takže, tieto fakty je možné si overiť vlastne 

v samotnej Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, kde je 

písomná dokumentácia aj o tom, že sme teda predložili, že 

s tým súhlasia, ale teda za podmienky, že bude tam tá 

prístupová komunikácia.  

Oni teraz tú svoju prečerpávaciu stanicu majú 

napojenú vlastne z existujúcej transformačnej stanice, 

ktorá je vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky. Ale 

mali by záujem o vlastnú prípojku, aby neboli závislí práve 

na tej existujúcej transformačnej stanice Železníc 

Slovenskej republiky  a preto vlastne sme sa zaviazali, že 

z tej, ktoré sme vybudovali im potiahneme tú prípojku, ale 

to majetkovo-právne vysporiadanie nás, bohužiaľ, nepustí.  

A tiež by som vás chcela prete pekne poprosiť, lebo 

my tú žiadosť tu máme vlastne od roku 2017. to znamená, že 

sme v roku 2019 a tej spolupráci bráni, aj toto je jeden 

z faktorov, ktorý naozaj bráni tej ďalšej spolupráci.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Strapák.  

Ing. Peter   S t r a p á k ,    poslanec MsZ: 

Môj, ja by som sa rád ešte rad raz spý, pardon, raz 

spýtal, že, že tú prístupovú komunikáciu, ktoré ste tam. Ja 

to nevidím moc dobre na tom obrázku, to je tam miesto tej 

vlečky, ktorá ide popod tú železnicu? Tá tá opustená vlečka 

čo je?  

(poznámka: počuť slová „Nie, vlečka je ešte ďalej.“) 

Ešte ďalej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Občan   JUDr. Silvia   J u r í k o v á :  

Tak ako je naľavo ten obrázok, tak tam už je 

prístupová z pravej strany vlastne tej, toho červeného 

šrafovania už je existujúca prístupová komunikácia a toto 

ďalej by malo byť len pokračovanie jej.  
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Ing. Peter   S t r a p á k ,    poslanec MsZ: 

A to kam, kam má ísť tá komunikácia to? Však tam je 

železnica. Akože to skončí tak v železnici alebo? 

Občan   JUDr. Silvia   J u r í k o v á :  

To je koniec. Ten, tá prístupová komunikácia by mala 

končiť po to zalomenie. Ako vidíte, že je to také zalomené, 

tak v tom zalomení. 

Ing. Peter   S t r a p á k ,    poslanec MsZ: 

Nie, nie, mňa to, mňa to zaujíma z toho severu, že 

odkiaľ, kam to má ísť teda. Lebo tam. 

Občan   JUDr. Silvia   J u r í k o v á :  

Tam to končí. Tam už sa nedá ďalej ťahať, ale napravo 

od tej cesty bude vlastne to budúce adm. 

Ing. Peter   S t r a p á k ,    poslanec MsZ: 

Slepá ulica teda.  

Občan   JUDr. Silvia   J u r í k o v á :  

Áno. Bude to budúce administratívno-logistické 

centrum. To znamená, že až potiaľ sa (gong) (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) potiahnutá komunikácia a tam to 

končí.  
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Pardon. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že ak máme, eee, diskusiu ukončenú, dávam 

slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Dostali sme tu od pána poslanca Záhradníka 

pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka tej jednotkovej ceny 

a následne aj celkovej ceny, za ktorú budeme osobitným 

zreteľom predávať tie pozem, ten pozemok, alebo tie 

pozemky. 

Čiže, ten pozmeňovák znie, že sa tá suma 

stopäťdesiatpäť eur na meter štvorcový mení na sumu tristo 

eur na meter štvorcový a tá celková cena v sume 

sedemdesiatsedemtisícšesťstopäťdesiatpäť eur sa mení na 

celkovú sumu stopäťdesiattisíc tristo eur. 

Čiže, budeme najskôr hlasovať o tomto pozmeňujúcom 

návrhu. 
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Pán primátor,  

môžte dať o ňom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 12-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkovv Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, spoločnosti TRAJEKT 

PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave  
- návrh p. Záhradníka na zvýšenie ceny 

 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 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

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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Predseda návrhovej komisie 

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

A teraz môžte dať, pán primátor, hlasovať o návrhu 

uznesenia ako o celku, už v znení toho pozmeňujúceho 

návrhu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri. 

Za šesť, proti deväť, zdržalo sa osemnásť, 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 12-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkovv Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, spoločnosti TRAJEKT 
PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave – hlasovanie ako 

o celku v znení prijatej zmeny 

 Prítomní: 33 Áno 6 Nie: 9 Zdržal sa: 18 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ZDRŽAL SA A. Berka  ZDRŽAL SA 

M. Brat  NIE M. Debnárová NIE 

T. Kratochvílová,I.nám. NIE R. Lamoš  ZDRŽAL SA 
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J. Mrva ZDRŽAL SA T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

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

R. Tešovič NIE M. Vagač NIE 

J. Vallo  M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ZDRŽAL SA 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  NIE J. Hrčka   

P. Lenč NIE B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTIPOZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. NIVY, PARC. Č. 21885/1, 
GENERÁLNEJ PROKURATÚRE 
SLOVENSKEJREPUBLIKY, SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na ďalší bod číslo trinásť. Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom časti pozemku v 

v katastrálnom území, Nivy Generálnej prokuratúre 

Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. 

Nech sa páči, pán Szabo, máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o výmeru stopäťdesiat metrov štvorcových  za 

účelom užívania dvanástich parkovacích miest, z toho osem 

miest pre návštevníkov Generálnej prokuratúry a štyri 

miesta ako vyhradené parko parkovanie pre potrebu nájomcu. 

Čiže, Generálnu prokuratúru. K nadstavbe objektu Generálnej 

prokuratúry nachádzajúcej sa na pozemku na uli, na Kvetnej 

ulici.  
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Generálna prokuratúra Slovenskej republiky  

parkovacie miesta na uvedenom pozemku v minulosti 

vybudovala a užíva ich v zmysle zmluvy o nájme pozemku 

z roku 2008 a v znení dodatku uzatvorenej na dobu určitú 

desať rokov. Z uvedeného dôvodu potrebuje Generálna 

prokuratúra nový právny vzťah k predmetnému pozemku. 

Stanoviská jednotlivých oddelení sú súhlasné.  

Mestská, eee, finančná komisia predmetný materiál 

prerokovala a zaujala stanovisko, že odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť materiál podľa predloženého návrhu 

uznesenia so zapracovaním skrátenia doby nájmu na dva roky.  

Mestská rada materiál prerokovala a odporučila ho 

prerokovať na mestskom zastupiteľstve. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram poslaneckú diskusiu. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa kolegov chcem spýtať, ktorí sú po mne 

prihlásení, že niekto príde teraz s tým pozmeňovákom na dva 

roky? Aby sme o tom nehovorili, alebo? Áno? Adam? Dobre. 

Tak už nebudem ďalej pokračovať. 

Ďakujem. 

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. 

Chcel som len vysvetliť. My sme sa týmto bodom 

zaoberali aj na finančnej aj na územnoplánovacej komisii. 

V podstate ten lajtmotív (leitmotív) tohto rozhodnutia 

skrátiť dobu na dva roky vychádzal z toho, že plá pracujeme 

na zavedení parkovacej politiky a práve tento typ 

vyhradeného parkovania pre návštevníkov, špeciálne 

v rezidenčných štvrtiach predstavuje dosť veľký problém aj 

v súčasnosti pre mnohých obyvateľov. A preto sme teda 
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pristúpili k tomu, že áno, predĺžime nájom, ale maximálne 

po dobu než sa budeme zaoberať vôbec komplexnejšie 

parkovaním v jednotlivých mestských častiach. 

Čiže, to je, to je krátke vysvetlenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Dámy, páni,  

bavíme sa tuná už teda hodne dlho o systéme férového 

parkovania, ktoré sa má zavádzať, takže aj teda po 

konzultácii v rámci zasadnutia finančnej komisie, 

predkladám pozmeňujúci návrh tak, aby v texte návrhu 

uznesenia sa text na dobu určitú na desať rokov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy zmenil na text na 

dobu určitú na dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy.  
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S tým, že si vlastne necháme o dva roky otvorené 

dvere znova rozhodnúť akým spôsobom s týmto pozemkom 

naložiť.  

Ďakujem. 

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: 

Ďa ďakujem pekne, pán primátor. 

No, keďže ja z povahy môjho, mojej profesie sem tam 

niekedy na tú prokuratúru idem, v živote som tam nevidel 

možnosť zaparkovať pre občanov osem parkovacích miest 

vonku. To je úplný blud.  

S tými dvoma rokmi súhlasím. A predkladám návrh, aby 

aj tých prvých osem parkovacích miest bolo za cenu 

sedemdesiattri euro za meter štvorcový. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pán Vagač. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel povedať takú skúsenosť občana, že 

tieto parkovacie miesta sa snažím vždycky využiť v sobotu, 

idem na trh na Miletičovu a a sú takto voľné, ako ich 

vidíte a chcete tam proste zaparkovať auto, ísť nakúpiť na 

trh a a ísť ďalej. A vždycky tam vybehne nejaký vrátnik 

a povie, že toto sú pre Generálnu prokuratúru, tu nebudete 

parkovať. 

Čiže, ja by som bol rád, keby sa zapracovalo do do 

tej zmluvy, že mimo úradné hodiny, alebo mimo, mimo 

pracovné dni, že by to mohli používať občania, ktorí, ktorí 

tam logicky zaparkujú a odídu. To neni ako, že by mali 

brániť pri pri tom nájme. Ale proste, aby, aby to 

nefungovalo pre občanov, keď je to voľné, tak to sa mi zdá 

akože naozaj zvláštne. 

Čiže, ak by to bolo možné, tak vyrokovať ešte túto 

podmienku, aby to bolo možné využiteľné pre občanov mimo 

pracovné hodiny, alebo pracovné dni. 

Ďakujem pekne. 
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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 pekne. 

Ja len nadviažem na predrečníka.  

Ideme aj schvaľovať parkovaciu polici eee politiku za 

mesiac a presne, aby sa toto nestalo, že odsúhlasíme 

a potom obyvatelia, ktorí večer prídu do okolitých 

bytoviek, bude tam pekne vyšrafované, pre Generálnu 

prokuratúru. Bude to prázdne, aj cez víkend prázdne, aj 

stále a ľudia budú tam niekde krúžiť v okolí, nebudú vedieť 

kde zaparkovať. 

Tak skúsme s nimi možno nájsť takú, áno, však počas 

pracovných dní, nech si tam zamestnanci prokuratúry, alebo 

kto potrebuje parkuje, ale mimo pracovných hodín by to 

mohlo byť k dispozícii obyvateľom z okolia, alebo teda aj 

cez víkend. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Polakovič,  

máte slovo. 

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

Ja len sa priznám, že som teraz zmätený, lebo, lebo 

sme skonštatovali, že by to bolo dobré, ale otázka je teda, 

že či to netreba dať do nejakého pozmeňovacieho návrhu, 

lebo všetci sme za to, že by to bolo dobré, ale treba to 

tam proste jasne navrhnúť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otázka je, či to vieme dať pozmeňovacím návrhom, 

alebo bod stiahneme a u a dohodneme, tú dohodu urobíme 

lepšiu, podľa tohto, čo sa sa tu bavíme.  

Možno to bude aj schodnejšia cesta ako to tu 

improvizovať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, neni ani písomne podaný zatiaľ ten návrh.  
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Môžem autoremedúrou. Počkáme, čo sa vyrokovalo. 

Sekundu, dajte nám sekundu.  

Nestiahneme to a neurobíme to lepšie? Nestiahneme to?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ty si predkladateľ, nie?  

Dobre.  

Ďakujem pekne. 

Dávam slovo riaditeľovi magistrátu pánu Košťálovi. 

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

No takže máme viacero možností.  

Prvá možnosť je to stiahnuť a vrátiť sa k tomu budúci 

mesiac. 

Druhá možnosť je hlasovať o tých návrhoch 

pozmeňovacích, ktoré tu boli predložené. Myslím že pánom 

Vagačom. A vzápätí potom riešiť tú, lebo bolo slovne 

vyjadrené, že by sme mali negociovať s prokuratúrou tie 

nové podmienky. To v tej zmluve teraz nie je.  

Čiže, môže sa stať to, že my by sme negociovali 

podmienky podľa toho, ako bolo dneska povedané a v prípade, 

že s nimi nebudú súhlasiť, tak by sme tú zmluvu nepodpísali 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 333 

a by sme sa vrátili naspäť na zastupiteľstvo s novými 

podmienkami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vyber si, vyber si jednu variantu.  

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

No poď poďme po, podľa mňa, poďme hlasovať o tých 

pozmeňovacích návrhoch a poďme, poďme teda rokovať 

s Generálnou prokuratúrou o týchto našich požiadavkách.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čo to?  

To znamená, že povieš, povieš to ty, Milan?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, dobre. 

Okej, pardon. Neskončila diskusia.  

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

Ďakujem. 

Ja samozrejme, súhlasím s tou, s tou myšlienkou, že 

keď sa to nevyužíva v úradných, teda mimo úradných hodín, 

že by to mohlo slúžiť občanom, len naozaj treba zvážiť, 

neviem úplne, možno pán riaditeľ bude vedieť, teda v koho 

vlastníctve je tá, tá stavba, to teleso. Lebo to je potom, 

to je potom. Vlastne, to je aj dôvod, prečo to ide 

osobitným zreteľom, lebo tá stavba je umiestnená na na tom 

našom pozemku. A to máte proste obdobnú situáciu, ako keby 

tam niekto mal postavený dom a my mu povieme, že prenajmeme 

mu to, ale ten dom smie užívať len od do. Hej? 

Čiže, aby sme sa právne nezamotali. Toto naozaj treba 

doriešiť tak, aby z toho nebola nakoniec nejaká, nejaká, 

nejaký galimatiáš.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja, ja si myslím, že vaše pripomienky boli absolútne 

validné a správne.  

To znamená, že ešte dávam slovo riaditeľovi 

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

Dobre. Dobre.  

Takže, keďže je veľa pochybností, veľa otázok, tak ja 

ten materiál sťahujem s tým, že my si teraz zoberieme ten 

mesiac a teda kratší čas, dva týždne na to, aby sme sa 

stretli s generálnou prokuratúrou a našli riešenie. 

A prídeme teda s novým návrhom na najbližšie 

zastupiteľstvo, teda koncom júna.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pravdepodobne ideme tým pádom ďalej. 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 336 

BOD 14 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 
PARC. Č. 1607/203, KADNÁROVA ULICA, 
SPOLOČNOSTI KO & KA SPOL. S R.O., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo štrnásť, Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 

v Bratislave, v Rači, parcelné číslo 1607/203 na Kadnárovej 

ulici, spoločnosti KO end KA (KO & KA), spoločnosť 

s ručením obmedzeným  so sídlom v Bratislave. 

Nech sa páči, pán Szabo, máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o výmeru päťstopäťdesiatdva metrov 

štvorcových,  päťstodvadsaťdva metrov štvorcových  ako 

obslužný a prístupový pozemok pre účely prevádzkovania 

polygrafickej výroby spoločnosti, za účelom scelenia 

pozemkov vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. 

Cena je tam stanovená na základe znaleckého posudku 

stoštyridsaťosem eur aj desať centov za meter štvorcový, čo 
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je pri danej výmere celková hodnota sedemdesiatsedemtisíc 

tristoosem eur aj dvadsať centov.  

Materiál v minulom roku bol raz predkladaný, ale ako 

zámena pozemkov za pozemky, ktoré má žiadateľ vo 

vlastníctve pod komunikáciami hlavného mesta. 

Toho času, ten materiál neprešiel, respektíve na 

základe aj diskusie, ktorá vznikla ohľadom tej zámeny 

vyplynulo, že, že žiadateľ následne poslal novú žiadosť, 

kde preklasifikoval tú žiadosť o zámenu na žiadosť priamo 

o odkúpenie predmetného pozemku.  

K predaju sú súhlasné stanoviská. 

Čo sa týka finančnej komisie, finančná komisia 

odporúča, zaujala stanovisko a odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť materiál podľa predloženého návrhu 

uznesenia za podmienky zvýšenia ceny na dvestopäťdesiat eur 

za meter štvorcový.  

Mestská rada materiál odporučila prerokovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne a otváram diskusiu k tomuto 

návrhu.  

Pani starostka Čahojová,  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 338 

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

No ja by som očakávala teda, že príde od predsedu 

finančnej komisie ten pozmeňovací návrh na zvýšenie ceny, 

keď už mesto teda nám predkladá túto správu so stanoviskom 

meske, eee, finančnej komisie, tak som rada, že si sa pán 

kolega prihlásil.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán kolega Tešovič, máte slovo. 

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

Ďa ďakujem veľmi pekne kolegyni. 

My tu, my tu ešte máme dosť silnú diskusiu k tomu 

jednému obsažnému bodu, čo tu bol na dvakrát hlasovaný, 

takže mám samozrejme pozmeňujúci návrh k bodu číslo štrnásť 

v zmysle teda toho čo, čo odznelo na finančnej komisii, 

a to je ten návrh, aby sme zreálnili kúpnu cenu, a to, to 

znamená, že v texte uznesenia za kúpnu cenu 
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sedemdesiatsedemtisíc tristoosem dvadsať eur, miesto tohto 

textu dáme, nahradíme teda text za kúpnu cenu 

dvestopäťdesiat eur za meter štvorcových, pri celkovej 

výmere päťstodvadsaťdva metrov štvorcových  teda 

predstavuje cena za tento pozemok celkovú sumu 

stotridsaťtisícpäťsto eur.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak nemá nikto žiadne ďalšie pripomienky, dávam slovo 

návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Čiže začneme hlasovaním o tom pozmeňujúcom návrhu, 

ktorý navrhuje pán poslanec Tešovič. 

Čiže, budeme meniť tú kúpnu cenu z tej sumy, ktorá je 

tuná uvedená, tých, teda z tých sedemdesiatsedemtisíc 

tristoosem euro aj dvadsať eurocentov na stotridsaťtisíc 

päťsto eur. 
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Takže, najprv, pán primátor, dajte hlasovať o tomto 

návrhu uznes, pozmeňujúceho návrhu. 

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 tridsaťdva. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 14-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, 

parc. č. 1607/203, Kadnárova ulica, spoločnosti 
KO & KA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

- návrh p. Tešoviča na zmenu ceny 

 Prítomní: 32 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
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 môžte dať hlasovať, pán primátor, o návrhu 

uznesenia ako celku vrátane už toho pozmeňujúceho návrhu, 

ktorý sme odsúhlasili.  

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 tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 14-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, 

parc. č. 1607/203, Kadnárova ulica, spoločnosti 
KO & KA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 
hlasovanie ako o celku vrátane 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  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 

1607/203, Kadnárova ulica, spoločnosti KO & KA spol. s 

r.o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN, k. ú. 

Rača, parc. č. 1607/203 – ostatné plochy vo výmere 522 m², 

vytvoreného GP č. 14/2016 oddelením od pozemkov registra 

„E“ KN, k. ú. Rača, parc. č 1752/2 – zastavané plochy a 

nádvoria, parc. č 1700 – vinice, parc. č 1699 – vinice a 
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parc. č 1698/3 – vinice, zapísaných na LV č. 400, do 

výlučného vlastníctva spoločnosti KO & KA spol. s r.o., so 

sídlom Kadnárova 102, Bratislava, IČO 31355412, za kúpnu 

cenu 250,00 Eur/m², pri celkovej výmere 522 m² teda 

predstavuje cena za tento pozemok celkovú sumu 130 500,00 

Eur, 

s podmienkami: 

1. Kupujúci sa zaväzuje zriadiť bezodplatne vecné bremeno 

pôsobiace „in rem“ v prospech hlavného mesta SR 

Bratislavy spočívajúce v práve prechodu peši cez 

pozemok registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č 1607/203 – 

ostatné plochy vo výmere 522 m², v rozsahu vyznačenom v 

katastrálnej mape, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú 

prílohu č. 2 kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného 

bremena. 

2. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena bude 

kupujúcim a povinným z vecného bremena podpísaná do 30 

dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena nebude 

kupujúcim a povinným z vecného bremena v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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3. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného 

bremena obidvoma zmluvnými stranami. 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predajom 

dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku priľahlého k 

pozemku zastavanému stavbou vo vlastníctve žiadateľa za 

účelom scelenia a udržiavania predmetného pozemku za účelom 

využívania ako obslužného a prístupového pozemku na účely 

prevádzkovania polygrafickej výroby spoločnosti. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 15 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
PREDĹŽENIADOBY NÁJMU V ZMLUVE O 
NÁJME POZEMKOV A STAVBY Č. 07 83 
0605 12 00 ZO DŇA 08. 11.2012 V 
ZNENÍ DODATKU Č. 1 NA DOBU URČITÚ 10 
ROKOV, OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU VAGUS 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo pätnásť, Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa, predĺženia doby nájmu 
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v  Zmluve o nájme pozemkov a stavby zo dňa 8. 11.2012 

v znení dodatku číslo 1 na dobu určitú 10 rokov, 

občianskemu združeniu Vagus so sídlom v Bratislave. 

Pán Szabo,  

mátes, máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o žiadosť o predĺženie nájmu z dôvodu 

plánovanej rekonštrukcie, ktorú nie je možné realizovať bez 

predĺženia pôvodnej zmluvy o nájme pozemkov a stavby zo dňa 

dvej 2012, či z roku 2012. 

Žiadateľ Občianske združenie Vagus má prenajaté 

nehnuteľnosti uvedené vyššie za účelom zriadenia 

a prevádzkovania sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 

o sociálnych službách. Konkrétne poskytuje poskytovanie 

služieb nízkoprahového denné centra, integračného centra 

a špecializovaného poradenstva. 

Občianske združenie Vagus žiada o predĺženie nájmu 

z dôvodu uvedenej plánovanej rekonštrukcie.  

Doposiaľ do, do predmetu nájmu už občianske združenie 

preinvestovalo viac ako osemdesiattisíc eur.  
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Súčasťou materiálu je, je aj správa o činnosti 

sociálnej služby za rok 2018 ako aj, ako aj 

fotodokumentácia stavu samotnej strechy.  

Stanoviská odborných oddelení sú súhlasné. 

Finančná komisia odporúča na mestskom zastupiteľstve 

materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu 

uznesenia.  

Mestská rada materiál odporúča prerokovať. 

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,  

máte slovo. 

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

Ja len chcem veľmi jednoducho požiadať o podporu 

tohto návrhu.  

Sám som sa tam bol pozrieť. Tá strecha je v stave 

naozaj výmeny a veľmi logicky keď do toho majú dohodnutých 

darcov, potrebujú investovať, tak potrebujú mať trochu 
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istotu aj tí darci, že to bude potom užívané ďalej na účely 

na, na čo to darujú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pokiaľ nemáme žiadne body do diskusie, odovzdávam 

slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Keďže nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh, budeme 

hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako ho máte predložený. 

Čiže, schvaľujeme osobitným zreteľom predĺženie doby 

nájmu s podmienkami, ktoré máme uvedené v návrhu uznesenia.  

Tri pätiny všetkých poslancov, lebo je to osobitný 

zreteľ.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jedna. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 15-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa predĺženiadoby nájmu v Zmluve o nájme 
pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 zo dňa 08. 11.2012 v 
znení dodatku č. 1 na dobu určitú 10 rokov, občianskemu 

združeniu Vagus so sídlom v Bratislave 

 Prítomní: 33 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
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 ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

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

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
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 predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme 

pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 zo dňa 08. 11. 2012 v 

znení dodatku č. 1 na dobu určitú 10 rokov, občianskemu 

združeniu OZ Vagus so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 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 

pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 zo dňa 08. 11. 2012 

v znení dodatku č. 1, na dobu určitú 10 rokov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti dodatku č. 2, občianskemu združeniu 

OZ Vagus so sídlom na Račianskej 78 v Bratislave, 

IČO 42185971,  

s podmienkou: 

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemkov a stavby 

č. 07 83 0605 12 00 zo dňa 08. 11. 2012 v znení dodatku 

č. 1 bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 2 k Zmluve o nájme 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 353 

pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 zo dňa 08. 11. 2012 

v znení dodatku č. 1 v tejto lehote nebude nájomcom 

podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na predĺženie doby nájmu v Zmluve o nájme pozemkov 

a stavby č. 07 83 0605 12 00 zo dňa 08. 11. 2012 v znení 

dodatku č. 1 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 občianske združenie OZ Vagus žiada o predĺženie 

nájmu z dôvodu plánovanej rekonštrukcie strešnej krytiny 

a strechy objektu, ktorú nie je možné realizovať 

bez predĺženia doby nájmu podľa Zmluvy o nájme pozemkov 

a stavby č. 07 83 0605 12 00 zo dňa 08. 11. 2012 v znení 

dodatku č. 1. Občianske združenie OZ Vagus zrealizovalo 

rekonštrukciu objektu na Mýtnej 33 v Bratislave, ktorý bol 

v havarijnom stave a preinvestovalo viac ako 80 000,00 Eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 16 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLY 
VYKONANEJ ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHOMESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo šestnásť, Správa o výsledkoch 

kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Odovzdávam slovo pánovi hlavnému kontrolórovi.  

Nech sa páči,  

máte slovo. 

Ing. Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Predkladáme správu z kontroly, ktorú sme vykonali 

v spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu.  

Samotná kontrola bola vykonaná na základe podnetu z, 

ktorý došiel z národného kontrolného úradu a mali sme sa 

zamerať na samotný proces verejného obstarávania zákazky 

prenájom osobných vozidiel.  
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Samotný podnet v podstate pozostáva z niekoľkých 

bodov, ktoré sme v rámci výkonu kontroly preverili. Všetky 

body, ktoré boli uvedené v podnete, v podnete sa potvrdili.  

To znamená,  ak by som to tak veľmi zhrnul, tak 

spoločnosť OLO v rámci procesu verejného obstarávania 

v tejto zákazke pochybila, porušila vlastné smernice, ktoré 

majú, týkajúce sa výkonu, alebo m, vy vykonania procesu 

verejného obstarávania. To by bola jedna, jeden bod, ale 

v podstate my sme išli ďalej a zistili sme, že viacmenej 

vysúťažené podklady sa nepremietli do rámcovej zmluvy, 

ktorá bola uzatvorená z úspešným uchádzačom. A niektoré 

podmienky boli, v podstate poviem, asi až, až závažné. 

A poviem príklad, že vysúťažený dodávateľ mal dodať nové 

vozidlá spoločnosti OLO do štrnástich dní, ale táto 

podmienka sa v rámcovej zmluve nevyskytla.  

Takisto, v rámci verejného obstarávania bola 

podmienka, že dodávateľ vozidiel musí byť vlastníkom 

vozidiel. My keď sme si pozreli technické preukazy od 

týchto vozidiel, tak sme zistili, že firma, ktorá autá 

dodala, tak nebola vlastníkom vozidiel, ale len držiteľom 

vozidiel. 

Čiže, takéto porušenia. A myslím si, že dosť závažné 

na to, aby sme vedeli skonštatovať, že spoločnosť OLO 

v tomto verejnom obstarávaní nebola, by som povedal, 

v súlade s so svojou smernicou. 
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Taktiež sme zistili ďalšie porušenia, ktoré sa týkali 

hlavne využívania týchto služobných motorových vozidiel. 

Spoločnosť OLO má zadefinovanú smernicu, kedy viacmenej 

môžu tieto vozidlá využívať ich zamestnanci. Deklarovali, 

že tieto vozidlá by využívali  len na ten účel, že 

parkovali doma, keďže zamestnanci technici a podobne 

vykonávajú nonstop nejakú činnosť, tak je možné, aby moh 

parkovali tieto vozidlá domov, doma. My sme zistili, že 

tieto vozidlá normálne používali na služobné, eee, súkromné 

účely. Nemali s tým podpís, s so spoločnosťou OLO žiadny 

ako zmluvu.  

Čiže deklarujeme, že viacmenej porušili aj zákon 

o dani z príjmov.  

Taktiež v jednom prípade nebolo dodané nové vozidlo, 

ale použité vozidlo. Tu, aby sme  proste ne nedošli do 

nejakého konfliktu, tak sme si pomohli zákonom o dépéhá 

(DPH), ktorý definuje, že nové vozidlo je vozidlo do 

šiestich mesiacov s nájazdom kilometrov do šesťtisíc 

kilometrov. V jednom prípade  dodal vysúťažený dodávateľ 

vozidlo, ktoré malo v čase dodania okolo dvadsaťšesťtisíc 

kilometrov najazdených. 

Čiže, všetky zistenia sme do správy napísali, 

prerokovali sme to s kontrolovaným subjektom, subjekt nemal 

k tomu námietky. Udelili sme mu tri opatrenia. 
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Pre nás je najzávažnejšie tretie opatrenie, to je to, 

aby si zabezpečili efektívne a hospodárne využívanie 

služobných motorových vozidiel. Navrhli sme im alternatívy. 

Je na vedení spoločnosti ako sa zachová.  

Len chcem podotknúť, že samotný predmet zákazky bol 

na štyristopätnásťtisíc a k 30. 4. 2019 z tejto zákazky sa 

vyčerpalo stopäťdesiattritisícstodva eur, 

Všetko. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ak je to všetko, tak otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Nech sa páči. 

Pán Karman 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja som v prvom rade rád, že tu máme na stole 

kontrolu, ktorá aj niečo teda zistila, pretože dlhé roky sa 

častokrát stretávam s tým, že takéto kontroly nezistia to, 

kvôli čomu boli vyvolané. 
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Ale rád by som sa teraz posunul o krok  ďalej. 

Pretože my tu máme, myslím si, že kvalitne vypracovanú 

kontrolu a zistili sme, že boli obchádzané interné 

smernice, dokonca niektoré zákony, a teraz, čo s tým? 

Na konci máme niekoľko opatrení, ale mám naozaj  

veľmi slabú dôveru, že tie opatrenia budú naozaj vykonané. 

A my ako poslanci teraz v podstate stojíme len pred tým, že 

sme si prečítali nejakú kontrolu, zoberieme ju na vedomie, 

a budem sa musieť spoliehať opäť na dozornú radu, ktorá 

opakovane zlyhala a nezistila nič. 

Takže, ja by som si predstavoval nejaké ráznejšie 

opatrenie a dávam na zváženie zastupiteľstvu, pretože dnes 

budeme sa vyjadrovať, respektíve budeme schvaľovať aj 

stanovy, či nákupy nad určitú sumu a schválne ju tu teraz 

nehovorím, dávam to do pléna, aby sme sa nad tým spoločne 

zamysleli, aby takéto nákupy boli schvaľované valným 

zhromaždením.  

Jednoducho, nad určitú sumu, ktorú si povieme, aby 

pri tom bol prítomný akcionár. 

Pán kontrolór,  

chcel by som sa opýtať, v tej záverečnej časti bolo 

písané, písané o tom, že parkujú teda doma a dokonca 

v niektorých prípadoch boli služobné vozidlá využívané iba 

na to, aby sa ten človek dostal z a do práce. Eee, platia 
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v zmysle zákona jedno percento z obstarávacej ceny? Myslím, 

že tak je to v zákone definované? Toto je teda jednu 

otázku, na ktorú by som žiadal odpoveď. 

A čo sa týka toho opatrenia, vidím tam termín 

31 7. 2019. Prepáčte, ale nevidím najmenší dôvod, prečo by 

OLO malo zabezpečiť efektívne a hospodárne využívanie, eee, 

využívanie v súlade so všeobecne platnými a internými 

predpismi a zároveň teda dodržiavanie zákonov až od 

nejakého dátumu, respektíve do nejakého dátumu. Však to 

zmeňme na ihneď. 

Toto, toto dávam teda ako doplňujúci návrh na zmenu.  

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. Ďakujem. 

Ja asi poprosím o reakciu na záver, pán kontrolór.  

A teraz by som poprosila fatickou pána Vetráka.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

No, to kontrolované obdobie, ak si tam všimnete, je 

vlastne od roku 2017 do ukončenia výkonu kontroly. Teraz 

neviem presne, kedy bola tá kontrola ukončená. Ale 

v princípe ide o to obdobie, ktoré bolo viacmenej to minulé 

volebné obdobie.  

Možno si viacerí pamätáte, že sme tu robili svojho 

času aj tlačovku. Tam bol pán Mikulec, pán Hrčka tuná 

v predsálí, potom sme nestili prísť na hlasovanie o tom 

Nesrovnal dva parkovaní, tom, tom vézetenku (VZN). 

No, čiže, asi by sa mala vyjadriť hlavne tá dozorná 

rada, ktorá tu bola v tom období v podniku OLO, že či oni 

nejakým spôsobom to kontrolovali a k čomu došli?  

A či to ihneď spraviť? No ja to zaradím teraz určite 

na dozornú radu, lebo mám konečne výsledok z tejto 

kontroly.  

A asi je tam nejaký dôvod, prečo to nie je ihneď. Asi 

to musia to terajšie dočasné vedenie, navrhnúť nejaké 

opatrenia konkrétne a možno preto to nejde ihneď. To by asi 

pán kontrolór vedel povedať, prečo dal taký termín. (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. 

V diskusii pokračuje pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

No, mne sa ťažko k tomu vyjadruje, ale vychádza mi 

z toho, lebo som sa OLOm (OLO) nezapodievala, ale vychádza 

mi z tejto kontrolnej správy, pán kontrolór, že spoločnosť 

OLO obstarávala najskôr devätnásť, potom dvadsať nových 

služobných motorových vozidiel, hoci predtým mala 

vlastných, tuším, tiež dvadsať alebo dvadsaťsedem, ktoré 

ani zďaleka nevyužívala. 

Ako hovorí tá prvá tabuľka, že len jedno vozidlo malo 

najazdených viac ako dvadsaťpäťtisíc kilometrov ročne. Dve 

nemalo najazdených ani päťtisíc kilometrov ročne. Napriek 

tomu obstarávali nových devätnásť vozidiel s tým, že do 

štyroch, či piatich rokov  majú najazdiť stopäťdesiattisíc 

kilometrov.  

Čiže úplne absurdné, zbytočné obstarávania.  
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Navyše, tieto autá po roku, v roku 2018 vracali, 

štyri alebo päť,  lebo tie autá boli totálne nevyužité. 

Nikto na nich nejazdil. 

Na tých, ktoré, na ktorých jazdili, na tých jazdili 

z práce do práce. A nielenže na nich jazdili z práce do 

práce s porušením interných predpisov, len so súhlasom 

generálneho riaditeľa, ale navyše si nechávali preplácať aj 

pohonné hmoty bez akejkoľvek kontroly, vlastne na súkromné 

účely. 

Neboli to len cesty z práce do práce, ale aj cesty po 

Slovensku, ktoré neboli dokázané ako služobné cesty, lebo 

neboli vypísané cesťáky. Navyše tam boli aj nejaké cesty do 

zahraničia, ak si dobre pamätám. 

Podľa mňa, absurdná situácia. Jedno relatívne malé 

verejné obstarávanie kde boli, kde bolo porušené hádam 

úplne všetko, od stanovenia predbežnej hodnoty zákazky, 

priebehu verejného obstarávania až po podpis zmluvy, ktorá 

teda vykazuje, že značné rozdiely oproti vypísaným 

podmienkam. 

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

A na rozdiel ešte od zmluvy  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pardon. 

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

bolo dodané aj auto, ktoré bolo vlastne ojazdené 

a nebolo ani nové.  

No, mne sa to zdá teda dosť hrozné a vzhľadom na to, 

že aj mnohí starostovia mestských častí, možno aj pán 

primátor chodí električkou často, alebo aj pešo do práce, 

aj starostovia používajú vlastné motorové vozidlá, mne sa 

zdá absurdné, aby podnik, ktorý vyrobil stratu ako 

hospodársky výsledok, aby jeho zamestnanci používali 

služobné motorové vozidlá na osobné účely v takom rozsahu, 

v akom teda uvádza táto kontrolná správa. 

Zdá sa mi to hrozné. Momentálne prechádzame obdobím, 

dúfajme že transformácie, že sa menia vedenia týchto 

mestských podnikov, ale obávam sa, že toto bolo jedno 

z mnohých obstarávaní, a že podobnú situáciu môžme, by sme 

mali očakávať, alebo môžme očakávať aj niekde inde. 
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Ja by som si dovolila, vážený pán kontrolór, doplniť 

uznesenie o čas Bé (B), časť A je teda, že miestne zas, 

mestské zastupiteľstvo berie na vedomie vašu správu, 

ďakujeme teda za túto správu a prosila by som kolegov zo 

zastupiteľstva, že by mi podporili návrh na doplnenie 

tohoto uznesenia v zmysle, mestské zastupiteľstvo ukladá 

hlavnému kontrolórovi mesta Bratislava rozšíriť kontrolu 

dodržiavania všeobecných záväzných predpisov, interných 

predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, 

účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami 

v procese obstarávania a využívania služobných motorových 

vozidiel za roky 2015, 2016, 2017 a 2018 aj v organizáciách 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť a 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Termín by som asi, ak teda pán kontrolór bude s tým 

súhlasiť, stanovila na septembrové zastupiteľstvo, ak by to 

teda (gong) bolo možné. 

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

Ďakujem pekne, pani predsedajúca. 

Dámy a páni,  

pani starostka Čahojová ma tak trošku predbehla, 

pretože ja som si ju takisto napísal, že či existuje nejaký 

zoznam, vie vôbec mesto, že koľko a akých vozidiel majú 

mestské firmy? Kde takýto existuje? Pretože m, také tie 

rôzne zákulisné, zákulisné informácie hovoria, že nie. 

Oveľa iný stav je v Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, napríklad, eee, mňa, mňa by teda toto veľmi 

zaujímalo. Ale najmä inak naozaj v tej optike, že sú tu 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) medzi nami poslanci, ktorí 

naozaj využívajú mestskú hromadnú dopravu a potom ak 

počúvame, že sa využívajú osobné vozidlá kupované v zásade 

z peňazí mesta na to, aby sa niekto vozil hore-dole domov, 

tak to mi pripadá úplná výsmech, výsmech občanom tohto 

mesta.  

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. 
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Neviem, chcete teraz reagovať, pán kontrolór, alebo 

potom na záver, lebo bude toho asi viac? 

Takže na záver?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Tak teraz nasleduje pani poslankyňa Augustinič.  

Nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Musím povedať, že teda ja som nová členka dozornej 

rady a OLa (OLO) a toto bola jedna z prvých vecí, na ktoré 

sme vlastne narazili keď sme mali jednu z prvých dozorných 

rád. 

Ja musím povedať, že tá správa pre mňa teda nebola 

úplne až taká prekvapivá, pretože sme toto už rozoberali 

a vtedy to teda prekvapivé pre mňa bolo. Hlavne všetky tie 

zistenia, ktoré tam boli, tak vykazujú známky, že to 

obstarávanie bolo naozaj pre OLO nie len nevýhodné, ale aj 

celkovo možno zbytočné.  

Ale úprimne pre mňa tie opatrenia sú sú také, by som 

povedala, že slabé. Asi zrejme nevieme, alebo neviete zo 
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svojej pozície eee, uložiť výraznejšie opatrenia. A teda, 

budeme sa s tým musieť popasovať v rámci dozornej rady.  

Ale každopádne chcem sa spýtať a možnože mi budete 

vedieť zodpovedať, že oni vlastne uhradili 

stopäťdesiattritisíc z celkovej vyčerpanej sumy 

štyristopätnásť. 

To znamená, že neprebehol nákup všetkých vozidiel, 

alebo ešte teda, lebo ja, ja, ja som zástancom toho, a teda 

myslím si, že ma aj kolegovia v dozornej rade podporia sa 

s touto zmluvou vysporiadať veľmi radikálne. A to znamená, 

že v prípade, že budeme možnosť vrátiť, mať možnosť vrátiť 

vozidlá za nejaké pod, za nejakých podmienok, ktoré teda sa 

momentálne analyzujú, a ja osobne som za to, aby sa tá 

zmluva celkovo vypovedala, aby si OLO s týmto urobilo 

poriadok.  

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. 

Nasleduje pán poslanec Vagač. 
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Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi kontrolórovi 

za túto kontrolu, aj za prezentáciu, že nám vlastne 

vypichol tie najdôležitejšie časti. 

Ale mňa zaujíma a neviem teda či to, či to je na 

vedenie mesta, alebo na riaditeľa magistrátu, lebo predsa 

z tohto my musíme vedieť vyvodiť nejaké konzekvencie. Tam 

predsa boli nejakí ľudia za to zodpovední, ktorí takýmto 

nehoráznym spôsobom porušovali zákony.  

Už len to, že používali služobné autá na súkromné 

účely, lebo tam je konkrétna zodpovednosť toho dotyčného, 

čo s tým jazdil, toho jeho nadriadeného, ktorý to umožnil. 

A plus tie všetky nákupy. 

Že či teda mesto uvažuje nad tým, že, že by poverilo 

nejakého právnika, ktorý by išiel za tým ďalej a proste, 

mmm, právne postihoval. Lebo však, pokiaľ nevyčistíme tento 

stôl, takýmto spôsobom, tak, tak založíme túto kontrolu, že 

bola dobrá, dobre vykonaná a že nič sa nestane? My musíme 

ísť trošku ďalej.  

Čiže, by som vás poprosil, keby, nechcem nejakú úlohu 

ukladať, ale keby sme sa potom dozvedeli, že čo sa, čo sú 

aké ďalšie kroky. Lebo roboty je veľa, ale, ale toto je 
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právna záležitosť, ktorú treba len niekomu zadať, a potom 

od niekoho žiadať tú zodpovednosť. 

Čiže, poprosím vás, potom keď budem na konci 

informovať pán kontrolór aj, aj vás, že čo sa, čos, čo sú 

tie ďalšie pok? 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Zareagujeme na konci. 

Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Polakovič.  

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

Ja len teda doplním to, čo povedal môj predrečník.  

Mňa by tiež zaujímalo v rámci týchto kontrol, nakoľko 

a či sú využívané pre tieto služobno-súkromné vozidlá aj 

rôzne parkovacie karty a výnimky? Si myslím, že to by možno 

doplnilo celkový obraz fungovania niektorých spoločností.  

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. 

V diskusii pokračuje pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

No, veľa tu už bolo povedané, nebudem sa opakovať.  

Ja sa, viacerí, hlavne tí, čo ste tu už druhé 

a ďalšie volebné obdobie pamätáte, že vtedy z toho bola 

veľká kauza, naozaj, s tým, s týmito vozidlami. Najviac 

do toho bol zapojený, ak sa dobre pamätám, Jano Hrčka 

s s Rišom Mikulcom. No ale potom tu bola veľká tlačovka, 

kde tak tretina zastupiteľstva vznášala tie vážne 

podozrenia, že sa takéto niečo deje. Boli sme tu 

okrikovaní, že si to vymýšľame a podobne.  

Však o tom asi chce Jano Hrčka viacej hovoriť, 

nebudem mu to celé rozprávať.  

A nakoniec sa to potvrdilo.  

A tým, že som momentálne sa dostal do tej dozornej 

rady v OLe (OLO), tak máme 10. júna máme dozornú radu, tak 
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tam to určite začneme riešiť. A neviem, či sa nám to podarí 

hneď nejakým spôsobom toho desiateho vyriešiť s tými 

opatreniami, lebo možnože to vedenie nebude mať návrh 

všetkých opatrení, ale najneskôr v tom júli by som bol rád, 

keby už to fungovalo všetko tak do budúcna, ako to malo.  

A to, čo bolo dozadu, no, naozaj, ešte raz by som sa 

spýtal, že či niekto z tej dozornej rady mi vie povedať 

z tej predchádzajúcej, či niečo v te, v tejto veci riešili, 

lebo ja viem, že dozorná rada má obmedzené právomoci, 

nedokáže vidieť teda úplne všade do hĺbky, ale tuná, tuná 

sa zdá, keď to dokázali poslanci, ktorí viacmenej ani 

nemali nič spoločné s tým podnikom niečo také odhaliť, tak 

si myslím, že tá dozorná rada mohla byť aktívnejšia v tomto 

smere.  

No a tak by som bo, rád by som aj vedel, či niečo aj 

ro robila tá predchádzajúca dozorná rada aspom tak, aby 

zabránila niečomu z týchto konaní. A ak áno, tak čo to bolo 

a ako sa k tomu stavalo to vedenie. Lebo toto naozaj by 

nemalo byť len o opatreniach, tuná by, podľa mňa, mala byť 

vyvodzovaná aj nejaká osobná zodpovednosť tých bývalých 

menežérov (manažérov) tej firmy.  

To je môj názor.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou sa prihlásil pán poslanec Kuruc. 

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

Ja len odpoviem pánovi kolegovi Vetrákovi.  

Dozorná rada sa tým zapodievala dva alebo trikrát 

a prikázala generálnemu riaditeľovi vyvodiť osobnú 

zodpovednosť voči konkrétnym zamestnancom, ktorí tento 

problém spôsobili. 

Takže, dozorná rada to má v zápise a žiada 

generálneho, aby okamžite vyvodil zodpovednosť voči 

konkrétnym zamestnancom.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Slovo má pán starosta Hrčka.  

Á, pardon.  
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Pán, áno, s faktickou pán poslanec Vetrák. 

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

Ja len krátko.  

Ďakujem pekne. Lebo teda, aby tuná nepadal nejaký 

tieň podozrenia na poslancov a tých členov dozornej rade, 

lebo aj nám sa tak zdá zatiaľ, na každej dozornej rade tam 

máme nejaké nové kauzy z toho predchádzajúceho obdobia, že, 

nepoviem to tak najdiplomatickejšie ako to ide, že oni si 

robili viacmenej tak, čo chceli, no, to poviem tak. 

Teraz ešte nechcem to rozvádzať ďalej.  

Ten menežment (manažment) bývalý.  

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,  

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Veľmi pekne ďakujem za udelenie slova 

a ospravedlňujem sa za výrazne neskorší príchod.  
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Čiže, ja len k tej drobnosti. Naozaj to tu bolo 

spomenuté.  

Táto kauza bola zhruba tak pred rokom vytiahnutá 

na svetlo sveta. a nechcem si prihrievať polievku, ale bolo 

to teda vďaka mne a bývalému poslancovi Richardovi 

Mikulcovi, ktorí sme na tom pracovali. Bola tu k tomu 

tlačovka.  

A väčšinu z tých vecí, ktoré tam máte napísané, sme 

už my pri tej poslaneckej kontrole, ktorá, ktorá tam 

vlastne prebiehala, tak sme na tieto veci prišli.  

To čo, keďže sa ďalej, ako musím, musím potvrdiť, že 

dozorná rada sa niekoľkokrát s tým zapodievala. My sme, 

myslím že jedenkrát alebo dvakrát sa aj zúčastnili 

zasadnutia dozornej rady. Predseda dozornej rady bol naozaj 

z mojej strany súčinný. Keď mohol, tak dával všetky 

informácie, ktoré sa v rámci dozornej rady prerokovávali 

a riešili.  

Napriek tomu celý ten problém pozostával už v tom 

úvodnom nejakom prerozdelení tohto mesta a vlastne z toho 

vyplývali všetky, všetky tie veci, ktoré sa diali. 

Mimochodom, na konci dňa aj tak, vlastne, celý tento 

podnet sa dostal sp sa dostal tak, že všetky oficiálne 

oznámené informácie som zbalil, dal na najvy na kontrolu 
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a podnet na Najvyšší kontrolný úrad a na Úrad pre verejné 

obstarávanie. 

Teda pokiaľ je mi známe aj z tej správy, tak títo 

oslovili mestského kontrolóra, aby tú vec v rámci svojich 

kompetencií preveril. 

Samozrejme, ešte popri tom, keďže kontrolór mesta má 

väčšie kompetencie ako mali poslanci. Lebo pokiaľ neboli 

žiadne problémy, tak s nami dozor, teda s nami spoločnosť 

OLO spolupracovala. V momente keď teda niektoré veci 

a niektoré pochybenia nevedeli vysvetliť, a my sme ich 

zverejnili, tak odvtedy sa s nami už vedenie OLA (OLO) 

prestalo akýmkoľvek spôsobom baviť. 

Áno, súhlasím s tým, že jedna vec je to, čo sa stalo, 

to už nevrátime. A paradoxné je, že, hovorím, rok sa na to 

upozorňovalo. Bolo to zachytené v celku čerstvo, v čerstvej 

pamäti, keď sa to dialo. Napriek tomu nebola vôľa ani chuť 

to zmeniť. To už sa ale ne nezmení. 

Viete, chyby sa dejú. Aj obstarávanie sa môže vypísať 

zle, môže sa stať všeličo. Otázka znie, či niekto chce 

chybu, na ktorú je verejne upozornený riešiť, alebo ju chce 

dať pod koberec. 

A teda, najväčší problém tohto celého ja vidím, že sa 

to dávalo úmyselne dlhodobo pod koberec a krylo to jak 
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bývalé vedenie OLA (OLO), tak bývalé vedenie tohto mesta. 

A bohužiaľ, aj podaktorí bývalí poslanci, lebo v tom boli 

osobne zainteresovaní. Mali svojich nominantov v danej 

spoločnosti, alebo mali svoji, bo boli osobne členmi 

dozornej rady danej spoločnosti. 

Čiže áno, je to smutný obraz toho ako v minulosti, 

v minulosti toto fungovalo. Ja teda mám pevnú vieru, že to 

tak už nikdy fungovať nebude. Nemám ideály, že by nikto 

neurobil chybu. Ja sám ju určite spravím ešte veľakrát, ale 

dôležité je, ako sa k tej chybe postaví.  

To znamená, aj keď sa v budúcnosti nejaká chyba 

stane, dôležité je naozaj nájsť, snažiť sa nájsť ten 

problém, odstrániť ho, eliminovať jeho následky a nie ho 

zametať pod koberec ako bola dokonalá pracovná, dokonalé 

pracovné fungovanie bývalého vedenia a bývalé, či už mesta, 

alebo spoločnosti OLO. 

Ak sú teda možnosti a súčasné vedenie OLA (OLO)a 

magistrátu bude, bude konať, lebo ja si myslím, že tam 

naozaj viaceré z tých vecí sú neni spôsobené nedbanlivosťou 

alebo keď, tak sú zjavnou nedbanlivosťou, lebo boli 

opakovane na to upozornení, mali informácie. Čiže, tam už 

sa to naozaj nedá hrať na na nejaký, nejak nevedomosť, 

alebo na niečo podobné, tak bolo by naozaj dobré, aby sme 

možno aj v tomto prípade vyvodili nejakú zodpovednosť 

a ukázali, že, že doba sa mení. Že už takéto veci sa 
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tolerovať nebudú. A aj keď sa po nich, aj keď sa na ne 

príde dodatočne, tak niekto by mal byť potrestaný. 

Netvrdím, že exemplárne, ale aspom morálne potrestaní. Už 

aj to by bol pokrok v tejto krajine. 

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 prihlásil pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Ja ešte keď o tých kontrolách hovoríme a teda pamätám 

teraz ako pani poslankyňa Čahojová, že nech sa, nech 

uložíme pánovi hlavnému kontrolórovi ešte rozšíriť kontrolu 

aj na podniky ako je béveeska (BVS) a Dopravný podnik, tak 

dávam na zváženie, pani poslankyni, či by si náhodou 

autoremedúrou nezobrala to, že by sme to rozšírili, nechcem 

to nejak veľmi rozširovať, ale povedzme aspoň na tú Infru, 

lebo tá Infra je v poslednej dobe taká dosť, teda sa 

ukazuje, že tam nebude všetko v poriadku, tak ešte by som 
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navrhoval to rozšíriť aj na Infru. Ale samozrejme, jedine 

ak si to zoberie autoremedúrou, lebo nebudem dávať 

pozmeňovák. 

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 Karman. 

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

Ja si ešte neodpustím jednu poznámku.  

Eee, ja som vlastne túto správu čítal už skôr keďže 

ju kolega Hrčka vyžiadal. Tam ako spracovateľ bola uvedená 

pani Gajdošová, pani Velická a pán Bendík. A teraz tu zrazu 

vidím teda oficiálny materiál a ako spracovateľ je tam pán 

Marián Miškanin. A teda pochopil by som, keď je ako 

predkladateľ, ale skutočne teda, ako spracovateľ? 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vyjadrí sa na koniec. 
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Poprosím ešte faktická, pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno. Zabudol som ešte, že nemyslím si, že v minulom 

volebnom období to bolo, spoločnosť OLO bola jediná 

spoločnosť, ktorá takýmto spôsobom bačovala a fungovala, 

preto ak pán kontrolór bude mať kapacitu, chuť a čas, 

naozaj by asi nebolo od veci čím skôr proste skontrolovať 

také tie vytypované. 

A ja som tiež mal informácie o tom, že fungovanie 

bévees Infra (BVS Infra services) teda tiež neni ideálne. V  

V Dopravnom podniku síce robili operatívny lízing, 

ale ten robili pra paradoxne za polovičnú cenu. Čiže, to 

bola jedna aj z tých komparácií, ktorú sme robili, že ako 

je možné, že také isté auto v cenníkovej cene dokáže 

Dopravný podnik da za polovicu. 

Takže, otázka, že či niečo v Dopravnom podniku bolo, 

nebolo neviem, ale určite preventívne tie najväčšie 

spoločnosti. 

Čiže, ešte OLO, Dopravný, teda Dopravný podnik, 

béveeska Infra (BVS Infra services) by naozaj nebolo od 

veci skontrolovať a zistiť, že či sa náhodou niečo podobné 

alebo obdobné u nich nedialo.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 380 

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.  

Teraz poprosím o reakciu pána kontrolóra. 

Ing. Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre.  

Tak ja sa pokúsim zodpovedať na jednotlivé otázky 

tak, ako boli položené.  

Čo sa týka samotnej správy, my sme ju dos vykonali na 

základe podnetu enkáú (NKÚ) si výslovne žiadalo po vykonaní 

kontroly, aby sme im zaslali túto správu. Čiže, my budeme 

enkáú (NKÚ) informovať a myslím si, že patričné kroky 

následne spraví enkáú (NKÚ). 

Čo sa týka otázky, že eee používanie služobných 

motorových vozidiel na súkromné účely. 

Súčasná legislatíva to umožňuje. Dá sa spísať zmluva, 

ale tento náš subjekt, alebo OLO takúto zmluvu nemali 
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spísanú a v podstate išli podľa ich svojich smerníc a hrali 

sa na tom, že je to parkovanie doma. Hej?  

Čiže, tam vidím hlavný, hlavné také nejaké 

pochybenie. Ale zas na druhej strane chápem, že v podstate 

niektorí zamestnanci potrebujú byť v podstate na telefóne 

a hneď prísť do práce.  

Čiže aj tá smernica bola spracovaná v súlade so 

zákonom, len mali dôsledne dodržiavať tú vlastnú smernicu. 

Keby mali podpísané tie jazdy, všetko, nič sa nedeje. Ale 

zas na druhej strane nie je možné, tváriť sa, že parkujem 

doma a popritom cez víkend jazdím služobným motorovým 

vozidlom po celom Slovensku. 

Čo sa týka termínu.  

Termín my sme dávali skôr, ale samotné OLO, vedenie 

OLA (OLO) si vyžiadalo takýto termín, lebo zvažujú, tak ako 

povedala aj pani poslankyňa Augustinič, asi vypovedanie 

zmluvy a to nie nie je zo dňa na deň. Preto by som 

poprosil, aby ste akceptovali ten termín, ktorý si 

stanovila samotná spoločnosť. 

Čo sa týka vozidiel.  

Áno, v minulosti mala spoločnosť OLO aj vlastné 

vozidlá, ale nám bolo povedané, že niektoré vozidlá sa 

vyhadzovali, preto vznikla potreba prenajatia nových 

vozidiel. Tu chcem zdôrazniť, lebo niektorí ste používali 
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kúpa. Nie. Oni si prenajali vozidlá na štyri roky v počte 

devätnásť kusov, potom neskôr ďalšie auto ešte si 

prenajali.  

A samozrejme, tá, tá, tá zákazka bola od začiatku zle 

nastavená, lebo keď my sme naschvál spravili tú analýzu za 

predchádzajúce roky, že jednoducho, tie počty kilometrov 

boli úplne prestrelené. A keby si dali tie počty kilometrov 

reálne tak, ako, ako ich využívali, tak samotná vysúťažená 

cena by bola úplne asi niekde inde. A aj používanie, aj 

samotný počet týchto vozidiel. Tie autá po čase vrátili, 

lebo ich nevyužívali. To potvrdzuje to, že zbytočne 

vysúťažili veľký počet.  

Čo sa týka kontroly bévees (BVS), Dopravný podnik, 

tuná by som poprosil termín až desiaty mesiac, lebo my 

momentálne vykonávame aj v Dopravnom podniku kontrolu podľa 

plánu kontrol na prvý polrok. Máme tam ešte ďalšie tri 

kontroly, ktoré v podstate neboli otvorené a otvárame to 

v týchto dňoch. A cez leto asi v béveeske (BVS) a ani možno 

v Dopravnom podniku nebudú veľmi proste k dispozícii. 

Čo sa týka samotnej spoločnosti Infra, tuná asi 

kontrolór nespraví nič, lebo to nie je právnická osoba 

zriadená mestom, ale je to právnická osoba zriadená 

béveeskou (BVS). 
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Čiže, do Infry (Infra Services) asi nebudem môcť ísť 

na na kontrolu.  

A čo sa týka spracovateľa. 

Priznám sa, že ja som si ani nevšimol tieto mená. 

Áno, Igor Bendík bol na na nejakú dohodu u nás zamestnaný. 

Takže, mal byť tam uvedený. To je iba nejaká 

administratívna chyba.  

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 ešte pán poslanec Karman. 

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

Chcel som si to v rýchlosti ešte nájsť a prečítať, 

ale zatiaľ to budem teda iba parafrázovať.  

Aj samotná kontrola teda hovorí, že sa jedná 

o využívanie áut na súkromné účely, akurát sa to zakrýva 

vlastne inštitútom parkovanie na doma. 

Čiže, toto je evidentné obchádzanie zákona. A práve 

preto nevidím dôvod, že prečo by sa takéto jasné 
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porušovanie, alebo obchádzanie zákona malo aj naďalej 

tolerovať ďalšie jeden a pol mesiaca.  

Čiže, len z tohto dôvodu som navrhoval teda, aby sa 

ten dátum zmenil na iný.  

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 by som ešte krátko reagovala na pána Vagača, alebo 

na jeho otázku. 

Čiastoč, čiastočne na ňu odpovedal už pán Vetrák ako 

predseda dozornej rady. Čiastočne aj pán kontrolór, ale 

mesto má teda vyčlenených ľudí, ktorí sa zaoberajú tým, ako 

spoločnosti fungujú.  

V spoločnostiach sú teraz nominovaní ľudia, ktorí 

teda, ktorých tou primárnou úlohou je stabilizovať tú 

spoločnosť a zabezpečovať jej riadny chod. Ale samozrejme, 

popri tom riešia aj tieto veci, tie pochybenia. Urobili sa 

tam personálne výmeny a o nezákonnom konaní spoločnosti, ak 

sa také prejavia, ale teda zatiaľ sa to javí, že áno, 

budeme poslancov, mestských poslancov informovať.  

Ďakujem pekne.  
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A ešte pani Čahojová po keď. 

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

Ja k tej autoremedúre by som chcela. 

Teda, áno, pán kontrolór, prosím opravu v písomnom 

materiáli na mesiac desiaty.  

A čo sa týka spoločnosti Infro, tak to, Infra 

servesis (Infra Services), tak to akceptujem návrh pána 

Vetráka, pána poslanca. Myslím si, že to môžete 

kontrolovať, mesto tam má svoju účasť. Tak ako pán 

kontrolór Šinály kontroloval spoločnosť bétébé (BTB) 

a rovnako, to je podľa mňa, rovnaký princíp. 

Takže, nemal by byť prolém s kontrolou Infry (Infra 

services). 

Ďakujem. 

Čiže tu tam, tú autoremedúrou, tú si nechávam Infru 

(Infra) a termín opravujem vo váš, vo váš návrh.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Dobre.  

S faktickou ešte pani poslankyňa Svoreňová. 
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Nech sa páči.   

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

Ja len, keď sa spomenulo bétebé (BTB), viem, že my 

sme vtedy ako predstavenstvo a myslím, že aj dozorná rada 

dávali súhlas, že môže pán kontrolór dôjsť na na kontrolu.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha.  

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

čiže, nebolo to úplne automatické, museli sme sa 

k tomu vyjadriť, že ako môže a schvaľujeme to.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán Miškanin,  

reakcia.  
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Ing. Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

(Poznámka: nezrozumiteľné slovo) kvázi nemám ísť do 

do právnickej osoby, ktorú nezriadilo mesto. Ale prídem do 

kontaktu s vedením spoločnosti, ak nám umožnia kontrolu, 

vykonám.  

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. 

Tak teraz poprosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, máme tu ten doplňujúci návrh, ktorý podala pani 

poslankyňa Čahojová vrátane tých dvoch autoremedúr,  

Ja to, ja to teda prečítam aj s už vrátane tých, tých 

dvoch autoremedúr, ktoré si zobrala.  

Ten návrh, ten doplňujúci návrh znie, že mestské 

zastupiteľstvo ukladá hlavnému kontrolórovi teda hlavného 
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mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonať kontrolu 

dodržiavania všeobecne záväzných predpisov, interných 

predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami v procese obstarávania a využívania 

služobných motorových vozidiel za roky 2015, 2016, 2017 

a 2018 v organizáciách bévees a es (BVS, a.s.), Dopravný 

podnik Bratislava a es (a. s.) a v Infra, Infra servesis 

a es (Infra services, a. s.) s termínom októbrové mestské 

zastupiteľstvo.  

Čiže, môžeme dať, môžte dať hlasovať o tomto 

doplňujúcom návrhu a potom ešte budeme  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. V poriadku. 

Predseda návrhovej komisie 

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

hlasovať o tom zvyšku.  
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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: 

Tak prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je dvadsaťsedem poslancov. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 16-Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

-pozmeňujúci návrh p. Čahojovej, rozšírenie kontroly na 
BVS, a. s. a DPB, a. s. 

 Prítomní: 27 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

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)  

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak pokračujeme bodom 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ešte budeme hlasovať 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pardon, áno. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Lebo toto bol doplňujúci návrh.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako celku, , 

toho doplnenia, ktoré bolo schválené. 
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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. 

Tak prosím, prezentujte sa a hlasujte 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je dvadsaťšesť poslancov. 

Za dvadsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovala nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 16-Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
-hlasovanie o návrhu uznesenia ako o celku vrátane 

prijatého doplnenia 

 Prítomní: 26 Áno 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

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)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

B. ukladá 

mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy 

vykonať kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych 

predpisov, interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, 

efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami v procese obstarávania a využívania 

služobných motorových vozidiel za roky 2015, 2016, 2017, 

2018, v obchodných spoločnostiach Bratislavská vodárenská 

spoločnosť a.s., Infra Services, a. s., Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť.  

T: 24. 10. 2019 

koniec poznámky) 
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BOD 17 NÁVRHY NA POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ PRE 
ŽIADOSTI POSUDZOVANÉ V RÁMCI 
GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU 
KULTÚRY ARS BRATISLAVENSIS NA ROK 
2019 V SUME NAD 3 320,00 EUR/PROJEKT 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže teraz pokračujeme bodom číslo sedemnásť, Návrh 

na poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci 

grantového programu na podporu kultúry z v Bratislave 

Bratislavensis na rok 2019 v sume nad tritisíctristodvadsať 

euro za projekt. 

Nech sa páči, predkladateľ materiálu. 

Mgr. Zuzana   I v a š k o v á ,   poverená vedúca oddelenia 

kultúry: 

Dobrý deň,  

ďakujem veľmi pekne za slovo.  

Dovoľte mi v krátkosti predstaviť predstaviť Grantový 

program na podporu kultúry a Bratislavensis pre rok 2019. 

Grantový program slúži na podporu kultúrnych, 

umeleckých projektov a aktivít, tak celomestského ako aj 

medzinárodného významu na podporu podujatí, konferencií, 
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workšopov (workshopov), ale tiež na vydávanie publikácií, 

kníh, tlačovín, aktivít multižánrového charakteru, a tiež 

na ochranu hmotného kultúrneho dedičstva.  

Pre tento rok bol grantový program vyhlásený 

v októbri minulého roka s tým, že žiadatelia sa mohli 

uchádzať do konca roka.  

V jednom kalendárnom roku môže mať jeden žiadateľ 

podporené až tri projekty, pričom tá celková suma, ktorú 

môže získať maximálna je desaťtisíc eur. 

Dovoľte mi predstaviť mechanizmus posudzovania. 

Mechanizmus posudzovania podľa všeobecne záväzného 

nariadenia na poskytovanie dotácií ako aj štatútu 

grantového programu je trojstupňový.  

V tom prvom stupni posudzuje jednotlivé projekty 

odborná hodnotiaca komisia, schválená komisiou kultúry, 

ochrany historického, historických pamiatok a mediálna 

komisia.  

Tá ku každému projektu priradí body a tieto, tieto 

body aj zdôvodní.  Projekty, ktoré získali viac ako 

sedemdesiat percent bodov, postupujú potom na pre 

prehodnotenie alebo posúdenie grantovou komisiou. 

Grantová komisia navrhuje už potom konkrétne alokácie 

na podporu.  
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Grantová komisia bola zložená v prevažnej väčšine 

so zástupcov mestského zastupiteľstva, teda poslancov 

a poslankýň a mala teda aj dvoch odborných členov.  

Následne tie projekty, ktorým navrhne grantová 

komisia podporu do tritisíc tristodvadsať eur, o nich 

rozhoduje primátor a o tých projektoch, ktoré získali nad 

túto sumu, teda nad sumu tritisíc tristodvadsať eur, 

rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 

Tiež vám chceme predstaviť kritéria hodnotenia.  

Na najvyššie bodové, bodové hodnotenie sa týkalo 

prínosu projektu a jeho jedinečnosti. Ďalej je to 

definovanie cieľa realizácie, súladu projektu s účelom 

grantového programu. Definovanie cieľovej skupiny, 

deklarovanie spôsobilosti žiadateľa a tiež reálnosť 

rozpočtu.  

Pozrieme sa trochu aj na štatistiky.  

Pre tento rok nám prišlo dokopy dvestošesťdesiatsedem 

žiadostí, pričom dvestodvadsať z nich pl splnilo formálne 

kritériá a postúpilo na hodnotenie. Z nich navrhla grantová 

komisia pos podporiť stodvadsaťdva projektov.  

Ešte zaujímavejší údaj sa týka financií. 

Dokopy jednotliví žiadatelia od mesta požadujú spolu 

skoro milión stodvadsaťsedemtisíc eur, pričom tá alokácia 

pre tento rok nevie úplne pokryť ten záujem. Alokovaných 
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bolo tristotisíc eur, čo je vlastne štvrtina toho, toho 

ktorý, ktorý od žiadateľov prišiel. 

Ešte dovoľte aj jednu štatistiku. Tá sa týka oblasti 

podpory a žánrov. 

Už v tých projektoch, ktoré boli navrhnuté na 

podporu, ako môžete vidieť, tak naozaj tie oblasti sú 

pestré. Veľmi výrazne je zastúpeé zastúpená podpora divadla 

a tanca, rovnako podpora vizuálneho umenia, podpora 

hudobného umenia, ale tiež podpora ochrany kultúrneho 

dedičstva, pamäťové aktivity a aktivity, ktoré súvisia 

s históriou nášho mesta.  

A rovnako tak pri typoch aktivít prevažujú festivaly, 

to je dvadsaťdva percent, ale aj koncerty, výstavy, 

predstavenia, či už divadelné alebo tanečné. 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,  

materiál, ktorý máte pred sebou, obsahuje návrh na 

podporu tých projektov, ktoré teda sú nad sumu tritisíc 

tristodvadsať eur. Ide o dvadsaťpäť projektov. 

Tento materiál prešiel príslušnou gestorskou 

komisiou, komisiou kultúry, ochrany historického dedičstva, 

mediálnou komisiou a bol tiež prerokovaný na mestskej rade 

a teda bol, bol odporúčaný na prerokovanie na dnešnom 

zastupiteľstve. 
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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 pani Zuzane Ivaškovej.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči, prihláste sa. 

Dobre. Takže keďže nikto sa nehlási a mali by sme 

hlasovať a zdá sa mi, že poslanci sú o poschodie nižšie, 

tak.  

Tak. Nie, teraz už nie.  

Áno. Myslím, že je počuť aj dole. Tak prosím, 

poslanci vráťte sa do Zrkadlovej siene. Potrebujeme 

hlasovať. 

(poznámka: čaká sa na príchod poslancov do Zrkadlovej 

siene) 

Mohli by sa vrátiť aj skôr ako o šestnástej ( so 

smiechom). 

(poznámka: čaká sa na príchod poslancov do Zrkadlovej 

siene) 
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Áno. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Už, už sa vracajú, niektorí.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, ale pokračujeme diskusiou. Prihlásil sa pán 

poslanec Brat.  

Nech sa páči. 

Pán Brat má slovo. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

V zásade, nebudem úplne klamať, trocha som sa 

prihlásil aj kvôli tomu, nech sa poslanci stihnú vrátiť do 

sály, lebo podľa mňa je tento, 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

tento bod je podľa mňa veľmi dôležitý. Musím povedať, 

že bol som na komisii pre kultúru, kde bol prezentovaný 

program Art Bratislavensis a musím povedať, že mal som 

veľmi dobrý dojem z toho ako nám boli prezentované zmeny 

a posuny v tomto programe a jeho ďalšie smerovanie. 
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Takže, eee, napríklad, veľmi pozitívne na mňa 

pôsobilo, pôsobila analýza nejakého toho prerozdelenia 

veľkosti tých podpôr v minulosti a cielený posun aj 

k podporovaniu väčších projektov, čo čo vlastne pomôže aj 

lepšie a efektívnejšie čerpať tieto financie.  

Myslím si, že je najvyšší čas, že takýto projekt bol 

v Bratislave uchopený práve takýmto spôsobom. A určite by 

som chcel poprosiť o jeho podporenie.  

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 sa prihlásil pán poslanec Polakovič. 

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

Ja len chcem zdupľovať to, čo povedal môj kolega 

a samozrejme, zatiaľ kým sa vrátia kolegovia poslanci 

a poslankyne, chcem kvitovať, že sa trošku zmenilo práve to 

percento a veľkosti peňazí, ktoré sa dávali.  

To znamená, že sme, sme trochu posunuli tú latku na 

tie, na tie vyššie sumy, čo si myslím, že má aj väčší dopad 

potom na výsledné projekty.  
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Rovnako sa chcem poďakovať, neviem či to tu padlo, 

lebo som bol teda dole naháňať, pánovi Vagačovi a ešte 

neviem s kým na tom pracoval, aby sa proste trošku pridalo 

peňazí práve na tento, na tento grantový program.  

Čiže, ďakujem pekne.  

A určite budem hlasovať za, lebo vlastne všetky 

projekty, ktoré boli aj podporené, sa mi veľmi pozdávajú 

a páčia.   

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 teraz poprosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Tak, budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované 

v rámci grantového programu na podporu kultúry Ars 

Bratislavensis pre rok 2019 tým žiadateľom o grant, ktorý 

sú tam potom uvedení v tabuľke. Je ich tam dvadsaťpäť. A je  
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tam spolu suma stodeväťdesiat, no, tie sumy, čo sú tam 

uvedené.  

Tak môžete dať o tom, pani viceprimátorka, hlasovať.  

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.) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem poslancov. 

Za dvadsaťosem proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Ďakujem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 17-Návrhy na poskytnutie dotácií pre žiadosti 
posudzované v rámci Grantového programu na podporu kultúry 

Ars Bratislavensis na rok 2019 v sume nad 3 320,00 
Eur/projekt 

 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  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrhy na poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v 

rámci Grantového programu na podporu kultúry Ars 

Bratislavensis na rok 2019 v sume nad 3 320,00 Eur/projekt 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci 

Grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis 

na rok 2019 týmto žiadateľom o grant: 
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p. 

č. 

Čís
lo 

žia

dos

ti 

Organizá-
cia 

Právna 

forma 
Názov 

projektu 

Požado- 
vaná 
suma 

(Eur) 

Navrho- 
vaná 
suma 
dotácie 

(Eur) 

1 2 
Čierne 
diery 

občianske 
združenie 

Čierne 
diery: 
Kniha 
grafík 
Bratislav
y 
(pracovný 
názov) 

8 000,00 

 

6 000,00 

2 113 
Nadácia 
Milana 
Šimečku 

nadácia 
[fjúžn] 
2019 

9 300,00 8 000,00 

3 117 BRAK 
občianske 
združenie 

BRaK - 
Bratislav
ský 
knižný 
festival 
2019 

10 000,00 8 000,00 

4 28 punkt 
občianske 
združenie 

Kultúrny 
program 
Dobrého 
trhu v 
roku 2019 

10 000,00 4 000,00 

5 42 

Asociácia 
Bratislav
a v 
pohybe 

občianske 
združenie 

Bratislav
a v 
pohybe - 
medzináro
dný 
festival 
súčasného 
tanca 

10 000,00 8 000,00 

6 115 
S.T.O.K.A
. 

občianske 
združenie 

Posun 6 600,00 4 000,00 
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7 36 
Priatelia 
Bratislav
y 

občianske 
združenie 

Veduta 
Bratislav
y v 
Palazzo 
Vecchio 
vo 
Florencii 
a jej 
skrytý 
príbeh 
III. 

4 498,00 4 000,00 

8 105 
Pre 
súčasnú 
operu 

občianske 
združenie 

Festival 
OCHOTNÍCI 
(5. 
ročník) 

10 000,00 5 000,00 

9 165 
Film 
Expanded 

občianske 
združenie 

Dokument 
na 
kolesách 
2019 

8 000,00 4 000,00 

10 196 

Asociácia 
slovenský
ch 
filmových 
klubov 

občianske 
združenie 

Medzináro
dný 
festival 
filmových 
klubov 
Febiofest 
2019 

8 500,00 5 000,00 

11 1 

Ars Ante 
Portas, 
občianske 
združenie 

občianske 
združenie 

Bratislav
a - 
dramatick
ý 
rok 1919 

9 000,00 5 000,00 

12 96 
POST 
BELLUM SK 

občianske 
združenie 

´89 
(výstava 
k 30. 
výročiu 
demokraci
e) 

5 000,00 5 000,00 

13 186 
Priatelia 
Rače 

občianske 
združenie 

Rekonštru
kcia 
sochy 
"Vychádza
júce 

7 500,00 3 500,00 
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slnko" 

14 229 
MUSICA 
AETERNA 

občianske 
združenie 

STARÁ 
HUDBA 19 

3 500,00 3 500,00 

15 38 

RNDr. 
Daniel 
Kollár, 
CSc. - 
DAJAMA 

Fyzická 
osoba- 
podnikate
ľ 

Bratislav
a známa - 
neznáma 

3 500,00 3 500,00 

16 54 
Cyklokoal
ícia 

občianske 
združenie 

Kultúrne 
leto v 
Cyklokuch
yni 

6 300,00 4 000,00 

17 48 

SLOVAK 
KLEZMER 
ASSOCIATI
ON 

občianske 
združenie 

KlezMORE 
(Vienna+B
ratislava
) - 
16. 
ročník 
festivalu 
židovskej 
kultúry 

 

5 000,00 3 500,00 

18 76 
Aliancia 
Stará 
Tržnica 

občianske 
združenie 

Mestské 
divadlo v 
Starej 
Tržnici 
2019 

10 000,00 4 000,00 

19 127 

A4 - 
Asociácia 
združenie 
pre 
súčasnú 
kultúru 

občianske 
združenie 

A4 - 
priestor 
súčasnej 
kultúry: 
Šestnásty 
rok 

5 000,00 5 000,00 

20 128 

A4 - 
Asociácia 
združenie 
pre 
súčasnú 
kultúru 

občianske 
združenie 

Kultúrna 
Bratislav
a 

 

5 000,00 4 000,00 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 409 

21 141 
Občianske 
združenie 
Fallopia 

občianske 
združenie 

NASUTI - 
festival 
vizuálneh
o 
umenia a 
udržateľn
osti 

9 900,00 3 500,00 

22 116 OZ Foajé 
občianske 
združenie 

Foajé: 
kultúrno-
komunitný 
hub 
v 
Bratislav
e 

9 000,00 3 500,00 

23 7 
Centrum 
starej 
hudby 

občianske 
združenie 

Centrum 
starej 
hudby - 
Schola 

10 000,00 3 500,00 

24 80 

The 
Július 
Koller 
Society - 
občianske 
združenie 

občianske 
združenie 

Celkový 
portrét 
mesta. 
Záhreb a 
Bratislav
a v 
tvorbe 
umelcov 
Tomislava 
Gottovaca 
a Júliusa 
Kollera 

7 690,00 4 000,00 

25 136 

Tanečný 
klub 
"Danube" 
Bratislav
a 

občianske 
združenie 

Bratislav
a Integra 
Dance 
2019 

10 000,00 4 000,00 

Spolu: 191 288,00 115 500,00 

 

koniec poznámky) 
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BOD 18 NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ NA 
ŠPORTOVÉ PODUJATIA KONANÉ 
V BRATISLAVE V ROKU 2019 – 
MAJSTROVSTVÁ SVETA V KARATE WUKF 
V SUME 10 000,00 EUR, MAJSTROVSTVÁ 
EURÓPY MLÁDEŽE V ŠACHU V SUME 
7 500,00 EUR A MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 
VO VOLEJBALE ŽIEN V SUME 
10 000,00 EUR 

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. Návrh 

na poskytnutie dotácie na športové podujatia konané 

v Bratislave v roku 2019, Majstrovstvá sveta v karate 

v sume desaťtisíc euro, Majstrovstvá Európy mládeže v šachu 

v sume sedemtisícpäťsto euro a Majstrovstvá Európy vo 

volejbale žien v sume desaťtisíc euro. 

Tipujem, takto je to tu napísané. 

Nech sa páči, predkladateľ materiálu. 

Mgr. Ema   T e s a r č í k o v á ,  vedúca oddelenia 

školstva, športu a mládeže: 

Ďakujem pekne za úvodné slovo. 
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Majstrovstvá sveta v karate sa po prvýkrát uskutočnia 

v Bratislave. Ide o svetový šampionát s účasťou, alebo 

zástupcov päťdesiatich krajín v termíne dvadsať až 

dvadsiaty tretí jún.  

Navrhujeme výšku dotácie desaťtisíc eur.  

Na Európskom šampionáte v šachu pre mládež sa 

zúčastnia mladí šachisti vo veku osem, desať, dvanásť, 

štrnásť, šestnásť a osemnásť rokov. Príde minimálne 

dvetisícpäťsto účastníkov do Bratislavy v termíne 1. až 11. 

augusta 2019. 

A tretia dotácia, tu navrhujeme výšku sumy sedem 

a pol tisíca eur. 

A tretia dotácia sú majstrovstvá Európy vo volejbale 

žien, ktoré sa budú konať na Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu, kde je osemsto priamych účastníkov prihlásených 

a minimálne päťdesiattisíc divákov.  

A termín podujatia sa uc bude osemnásty a august až 

prvý september 2019. 
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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 pani Emme Tesarčíkovej, vedúcej oddelenia 

školstva a športu a mládeže magistrátu. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nech sa páči,  

prihláste sa. 

Pán námestník Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Jedná sa v zásade po majstrovstvách sveta v hokeji 

o najväčšie podujatie konané tento rok. Ale myslím, že 

vôbec v po posledných piatich až desiatich rokoch. 

Majstrovstvá Európy vo volejbale žien sme tu tuším 

ešte ani vôbec nemali. Podujatie bude hrané na Ondreja 

Nepelu, kedy nám zaplatia nájom. Rovnako, rovnako tomu bude 

aj pri karatistoch.  

Bratislava by mala mať príjem, teda nie len 

z cestovného ruchu, alebo ten sekundárny príjem aj cez 
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právnické osoby a štát, ale aj priamo by mala byť zvýšená 

ubytovacia taxa. Nie ubytovacia taxa, ale počet prenocovaní 

v Bratislave.  

Čiže veríme, že sa Bratislave tento príspevok vráti. 

A myslím, že je to trošku aj krok smerom k športu, že 

naozaj nás tie podujatia zaujímajú.  

Taktiež chceme šport nejakým spôsobom propagovať a aj 

podporovať.  

Samozrejme, tie podujatia majú státisícové ak nie 

miliónové rozpočty. My, samozrejme, môžme dať len toľko, 

takou perinou sa môžme prikrývať, na akú máme.  

Tie požiadavky zo strany volejbalistov alebo 

karatistov boli teda oveľa vyššie. Toto je nejaká maximálna 

horná hranica. 

Materiál neni úplne kompletný, lebo na zastupiteľstvo 

chodia len dotácie, ktoré sú nad tritisíc tristo euro. Ešte 

sme mali podporený triatlon, florbal, triatlonové 

podujatie, florbalové veľké podujatie. Bolo to predložené 

a schválené v komisii športu.  

Ja sa ospravedlňujem, mohol som to priniesť. Ale kto 

má záujem, tak ho budem informovať aj o tých ostatných 

podujatiach. 
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Ďakujem za slovo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Do diskusie sa už nikto ďalší neprihlásil, tak 

poprosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu schvaľuje poskytnutie dotácie na 

Majstrovstvá sveta v karate véúkáef (poznámka: WUKF)v sume 

desaťtisíc eur, Majstrovstvá Európy mládeže v šachu v sume 

sedemtisícpäťsto eur a Majstrovstvá Európy vo volejbale 

žien v sume desaťtisíc eur. 

Môžte dať o tom, 

pani viceprimátorka, hlasovať. 
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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. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem poslancov. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 18-Návrh na poskytnutie dotácií na športové podujatia 
konané v Bratislave v roku 2019 – Majstrovstvá sveta 

v karate WUKF v sume 10 000,00 Eur, Majstrovstvá Európy 
mládeže v šachu v sume 7 500,00 Eur a Majstrovstvá Európy 

vo volejbale žien v sume 10 000,00 Eur 

 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  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 
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M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na poskytnutie dotácií na športové podujatia konané v 

Bratislave v roku 2019 – Majstrovstvá sveta v karate WUKF v 

sume 10 000,00 Eur, Majstrovstvá Európy mládeže v šachu v 

sume 7 500,00 Eur a Majstrovstvá Európy vo volejbale žien v 

sume 10 000,00 Eur 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

poskytnutie dotácií na Majstrovstvá sveta v karate WUKF v 

sume 10 000,00 Eur, Majstrovstvá Európy mládeže v šachu v 

sume 7 500,00 Eur a Majstrovstvá Európy vo volejbale žien v 

sume 10 000,00 Eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 19 NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA CHOD 
A ROZVOJ AKTIVÍT PRE BRATISLAVSKÉ 
DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM V CELKOVEJ 
VÝŠKE 20 000,00 EUR 

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 devätnásť, Návrh 

na poskytnutie dotácie na chod a rozvoj aktivít 

pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v celkovej výške 

dvadsaťtisíc euro. 

Poprosím spracovatelia materiálu, ktorý je.  

Tak, poprosím spracovateľa materiálu. 

Mgr. Pavol   J a b l o n i c k ý ,  riaditeľ sekcie sociálnych 

vecí: 

Dobrý deň. 

Bratislavské dobrovoľnícke centrum vzniklo uznesením 

mestského zastupiteľstva v roku de dvetisícdvanásť. Od 

tohto roku magistrát podporuje jeho činnosť sumou vo výške 

dvadsaťtisíc eur ročne. 
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Keďže máme záujem rozvíjať dobrovoľnícke aktivity aj 

tento rok, rovnako ako v budúcnosti, tak predkladáme tento 

návrh na schválenie. 

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 bol pán Pavol Jablonický, riaditeľ sekcie 

sociálnych vecí. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. Nič?  

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja sa len chcem krátko spýtať, že do akej miery my 

vieme nejakým spôsobom s tým dobrovoľníckym centrom, keďže 

my v podstate väčšinu tých výdavkov financujeme z ich 

celoročných, že akým spôsobom my vieme usmerňovať to, že 

kam budú smerovať tých dobrovoľníkov, na aké aktivity?  
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Lebo teda podľa tej odpovede by sme vedeli sa ďalej 

zariadiť.  

Lebo tých, samozrejme, tých rôznych možností kde by 

sa dali využiť dobrovoľníci po celom meste je sú stovky, 

podľa mňa. A oni tam majú vypísané tie, v tej správe, čomu 

sa venovali v posledných rokoch.  

Len či je to teda tak, že oni si to sami určia a my 

vlastne podporujeme tú činnosť a necháme to úplne na nich, 

alebo či je to nejaká spolupráca s hlavným mestom a my ich 

vieme nejako usmerniť? 

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. 

Poprosím spracovateľa reagovať až na konci. 

Teraz s faktickou sa prihlásila pani námestníčka 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

myš, my sme sa s nimi stretli. A naozaj, boli 

viacerí, ktorí, ktorí vzniesli otázku, prečo práve táto 

organizácia má položku v rozpočte? Začali sme s nimi 

diskusiu o tom, že by sme vytvorili vlastne takú pracovnú 

skupinu, ktorá by nám pomohla uchopiť aj tému 

dobrovoľníctva, ale aj tému spolupráce s inými neziskovými 

organizam, organizáciami. To je prvý bod. 

Druhý bod, že sa rozdelilo a táto výška na dve 

tranže. Na začiatku dostanú len polovičku tých finančných 

prostriedkov a keď preukážu ako bola investovaná, alebo aké 

výsledky z toho sú, tak dostanú druhú tranžu. 

A tretia vec je, že oni nie sú organizácia, ktorá má 

vlastných dobrovoľníkov, oni školia dobrovoľníkov. A ja 

som, keď som si robila takú, takú vlastne kontrolnú cestu 

po našich sociálnych zariadeniach, kde nám chýbajú 

zamestnanci, tak pomáhajú hľadať dobrovoľníkov práve pri 

práce so starými ľuďmi (gong) v stacionároch a tak. 

Takž 
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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. 

Nasleduje pán poslanec Polakovič. 

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

 Ja len chcem oceniť celkom dobrú prax. Videli sme to 

aj v prípade Vagosu a teraz to vidíme aj v prípade aj 

Dobrovoľníckeho centra, kde sa buď k žiadosti o dotáciu, 

alebo teda o predĺženie nájmov pri ozetkách a pri 

neziskovkách pripája aj ročná správa. Oveľa ľahšie sa mi 

rozhoduje, keď proste vidím nejaký sumár činností a aktivít 

za posledný rok.  

Čiže, ja len to chcem kvi kvitovať.  A rád by som 

bol, keby to tak pokračovalo. 

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. 
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Nemáme už prihláseného žiadneho diskutujúceho, tak 

poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie, návrh uznesenia v tomto 

znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu schvaľuje poskytnutie dotácie 

Bratislavskému dobrovoľníckemu centru na chod a rozvoj 

aktivít v celkovej výške dvadsaťtisíc eur na rok 2019. 

Môžte dať o tom,  

pani viceprimátorka, hlasovať. 

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 dvadsaťsedem poslancov. 
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Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 19-Návrh na poskytnutie dotácie na chod a rozvoj 
aktivít pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v celkovej 

výške 20 000,00 Eur 

 Prítomní: 27 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat   M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
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  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na poskytnutie dotácie na chod a rozvoj aktivít pre 

Bratislavské dobrovoľnícke centrum v celkovej sume 20 

000,00 Eur 

Uznesenie  
zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

poskytnutie dotácie Bratislavskému dobrovoľníckemu centru 

na chod a rozvoj aktivít v celkovej sume 20 000,00 Eur na 

rok 2019. 

koniec poznámky) 
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BOD 20 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV PROJEKTOV 
DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, KTORÝCH 
REALIZÁCIA SA PREDPOKLADÁ V RÁMCI 
OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 2014 – 2020 
A INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ 
PROGRAM 2014 – 2020 

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 dvadsať, Informácia o stave 

príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých 

realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra 2014 až 2020 a Integrovaný 

regionálny operačný program 2014 až 2020. 

Poprosím spracovateľa. 

Pani Kostalányiovú.  

Ing. Eva   K o s t o l á n y i o v á ,   oddelenie stratégie a 

projektov: 

Dobrý deň. 

Dovoľujem si vám predložiť dôvodový materiál v zmysle 

uznesenia mestského zastupiteľstva z roku 2013.  
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Neviem, kde si to mám dať, ja som tu prvýkr. 

Prepáčte, ja som tu prvýkrát dneska. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, už idú aj kolegovia, takže,  

Ing. Eva   K o s t o l á n y i o v á ,   oddelenie stratégie a 

projektov: 

Dobrý deň. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Balkó a pán Brliť. 

Ing. Eva   K o s t o l á n y i o v á ,   oddelenie stratégie a 

projektov: 

A tento materiál bol, bol predkladaný v zmysle 

mestského zastupiteľstva a má sa predkladať každé dva 

mesiace dňom 21. 11. 2013. 

V zmysle požiadavok OPP aj zo dňa 19. 11. 2014 bol 

materiál doplnený o konkrétne projekty a vyjadrenia 

príslušných odborných oddelení zahrnúť projekty (poznámka: 
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nezrozumiteľné slovo) do zásobníka projektov do operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra riadiaceho orgánu 

Ministerstva dopravy Slovenskej republiky . 

Už neviem, ako si to mám dať.  

Super. 

V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva zo dňa 

25. 5. 2017 sa do predkladaného materiálu dopĺňajú 

projekty, zriadené vyhradením jazdných pruhov do verejného, 

verejného osobného o verejnej osobnej (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) a cyklistov a modernizácia zastávok 

verejnej osobnej dopravy za účelmi sprístupnenia 

zdravotného, zdravotne postihnutým osobám a zvýšenia 

komfortu a vracajú sa do zásobníka projektov zriadených do 

infraštrukturá riadiaceho operačného programu 2014 – 2020. 

Prepáčte, že sa mi triasol hlas, neviem si to tu 

stále nejako ná naštelovať. 

Takže, nech sa páči, ak máte (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre, ďakujeme. 
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Ďakujem pekne. 

Poprosím, prihláste sa do diskusie ak máte záujem.  

Pán poslanec Vetrák, 

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len krátko. 

Dve veci by som sa chcel spýtať a jednu tak troška 

okomentovať. Ale, vlastne, sa na ňu aj spýtať. 

Tam vidím tú cyklotrasu Starohájska, teda má 

označenie, tá cyklotrasa. 

Ja len teda aj ostatným tým, ktorí sú tu možno takí 

novší, len aby ste mali predstavu, že ja si pamätám, že keď 

som sa stal poslancom v roku 2014, tak na jednej z prvých 

komisií cestovného ruchu sme tam vtedy vlastne odporučili 

zoznam tých cyklotrás, ktoré by sme mali prioritne robiť 

v roku 2014. 

Takže, som rád, že to nakoniec aj po predĺžení bude 

koncom roka 2019.  

To len ako na ilustráciu, že koľko, koľko to trvá 

vlastne, päť rokov trvá pokiaľ ide o cyklotrasu. Ale myslím 
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si, a to bola ako prioritná cyklotrasa. Teda označené 

kedysi.  

Tak to len, aby ste mali predstavu, že keď si 

presadzujete priority, hlavne tí novší, že asi koľko to 

môže trvať, keď človek aj, aj si na to dáva pozor, aj to 

sleduje, aj sa snaží to nejak ako keby tak troška 

monitorovať. 

Ale chcem sa spýtať, ja som niekde v inom materiáli 

čítal teda, že tam bola nejak na tej cyklotrase prekážka 

v nejakom novinovom stánku tuším, na Námestí hraničiarov, 

že sa to nedá dokončiť tá cyklotrasa kvôli tomu. Čiže, toto 

už je vyriešené? To je tá prvá otázka. 

A druhá otázka je, že teda tá Filiálka sa dáva do 

toho projektového zásobníka. Ten stav je taký, že Železnice 

si potrebujú urobiť nejaké štúdie a potom, keď si dorobia 

tie štúdie, tak sa aj mesto do toho viacej zapojí a bu bude 

sa o to viacej zaujímať. Preto je to v tom zásobníku? Teda, 

aby som to vedel dobre pochopiť.  

Tieto dve otázky.  

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: 

Tak poprosím reakciu. Spracovateľa. 

Ing. František   B r l i ť , koordinátor odbornej pracovnej 

skupiny pre NS MHD 2 časť (poradný orgán primátora): 

Dobrý deň. 

K tej Starohájskej cyklotrase. 

Tam nie je problém s novinovým stánkom, je problém 

s jedným vzrastlým topoľom pred pred tým internátom 

univerzity, ktorý má také veľké korene, že zasahuje do do 

tej cyklotrasy.  

Takisto je problém na konci, tam boli tiež také nie 

celkom dobre doriešené technické riešenie.  

A problém tej cyklotrasy je, ešte aj ten, že projekt 

vôbec neriešil odvodnenie cyklotrasy.  

Tak to predĺženie kvôli tomu, že treba na to 

projektovať niektoré technické veci, pretože sa nedajú 

robiť bez projektovej dokumentácie ako improvizáciou.  

A máme trošku na pamäti aj, aby sa dala zabezpečiť 

kvalita prác. 
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Takže, to, to oddialenie je kvôli tomu, že sa znovu 

obstaráva projektant, aby doprojektoval veci, ktoré tam nie 

sú, aby sa potom dalo pokračovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

A ešte tam bola Filiálka. 

Ing. František   B r l i ť , koordinátor odbornej pracovnej 

skupiny pre NS MHD 2 časť (poradný orgán primátora): 

Filiálku 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Môžem reagovať ja?  

Ing. František   B r l i ť , koordinátor odbornej pracovnej 

skupiny pre NS MHD 2 časť (poradný orgán primátora): 

No. 
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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. 

V podstate je už ukončená štúdia Železničný uzol 

Bratislava, kde sa Filiálka nachádza ako jedno z opatrení. 

Ale nie jediné.  

Ale na to, aby sme vedeli k Filiálke zaujať to 

záverečné stanovisko, je potrebné dopracovať túto štúdiu 

len v tomto bode.  

Takže to je stále otvorená vec. 

Ďakujem pekne. 

Nikto ďalší sa neprihlásil. 

Ja poprosím návrhovú komisiu, lebo sa nám teda blíži 

štrnásta hodina, eee, šestnásta hodina.  

Takže, pán Vetrák,  

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Tak máme tu návrh uznesenia, 
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní  materiálu berie na vedomie Informáciu 

o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry a tak 

ďalej, ako to máte v predloženom návrhu uznesenia.  

Môžme dať o tom hlasovať,  

pani viceprimátorka. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťsedem poslancov. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 20- Informácia o stave príprav projektov dopravnej 
infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 

a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 

 Prítomní: 27 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat   M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 

– 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 

2020 

Uznesenie  
zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o stave príprav projektov dopravnej 

infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 

a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020. 

koniec poznámky) 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 437 

BOD 20A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A keďže ešte nie je šestnásta hodina, tak sa vás 

spýtam, či môžeme teraz zavolať pána Ďurčiho, občana 

a potom budeme pokračovať.  

Áno?  

Ďakujem. 

Tak nech sa páči,  

pán Ďurči. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň prajem. 

Pani námestníčka,  

chcel by som ťa požiadať v zmysle rokovacieho 

poriadku, či mi môžete predĺžiť vystúpenie?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Potrebujem sa poradiť.  

Organizačné?  

Môžeme predĺžiť vystúpenie pána Ďurčiho?  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže nie. Tri minúty.  

Nech sa páči.  

Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobre, takže 

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 som, napríklad, keď to bude doprava, tu 

k dispozícii, tak môžeme si potom. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobre. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Neodpustím si jednu poznámku.  
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Keď som počúval to doobedňajšie vystúpenie, tak som 

mal pocit, že som na východe vo Fiavjavčovciach, ale nie 

v hlavnom meste.  

Iba tak na úvod. 

A prosím vás pekne, to čo som tu počúval o tom móle, 

to je zarážajúce. Ja hovorím a povedal to aj bývalý 

premiér. Dovtedy tu bude bodrel, dokedy nebude hmotná 

a trestnoprávna zodpovednosť politikov všetkých am blok, či 

štátnych, či mestských. 

A teraz ideme. 

K Mostu esenpé (Most SNP). 

Pani námestníčka Kratochvílová, tvoja reakcia na moje 

vystúpenie na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve bola 

nenáležitá a neprofesionálna.  

Do dnešného dňa ani pánovi profesorovi, ani mne nebol 

doručený autorizovaný zápis z rokovania 15. 2., ktorý hneď 

v úvodnom slove po pánovi Brliťovi požadoval pán profesor 

Tesár.  

Pán inžinier Brliť nevedel odpovedať na otázku pána 

profesora čo je normálna, výhradná a výnimočná zaťaženosť 

mosta.  
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Tvoja poznámka o šírení poplašnej správy bola 

prekrútená v podstatu do tvojej úvahy. Ja som na rokovaní 

jasne vysvetlil, ako začala spolupráca medzi nami ohľadne 

Mosta esenpé (Most SNP). 

Ja som sa stretol s pánom profesorom Tesárom. 

Predebatovali sme celú záležitosť a upozornil som ho na to, 

že či tam neni preklep, alebo sa nepobili vo výpočte, lebo 

že štyristodvadsať ton je veľa.  

Zistili sme a dohodli sme sa, že štyristodvadsať ton 

je skutočne preťažený most a zopakujem to tu ešte 

jedenkrát: 

Most je sfušovaný, preťažený a predražený. Vážení. 

Ten most skutočne je vo veľmi zlom stave.  

Takisto som sa pýtal na možnosť stretu záujmu pána 

inžiniera Brliťa.  

Takže, vážení páni,  

pán inžinier Brliť je v maximálnom strete záujmov, 

pretože podľa obchodného registra je konateľom spoločnosti 

CEMOS, ktorá projektuje dopravné stavby, električkové trate 

a ďalšie aktivity a mosty. 

A keď sme u toho mosta.  

Vážené zastupiteľstvo.  
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Pýtam sa, prečo bola zrušená verejná akcia na 

zhotoviteľa, ktorá bola vyhlásená štyri dni, z toho bola 

sobota, nedeľa.  

Akou formou verejného obstarávania bol vybratý 

zhotoviteľ a projektant. Koľko finančných prostriedkov bolo 

vynaložených na projektovú dokumentáciu, autorský dozor 

a samotnú rekonštrukciu? Kto sa za správcu vyjadroval 

k navrhovanej projektovej dokumentácii? A či mal vôbec 

skúšku spôsobilosti človek zo správy oeská (OSK). 

Takže, celý Most esenpé (Most SNP) (gong) sa tutlá 

pod koberec. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ospravedlňujem sa. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme ďalej.  

Druhý v poradí je pán Brliť František. 

Nech sa páči. 

My sme doteraz sedeli spolu s pánom Brliťom na práve 

stretnutí kvôli Karloveskej, tak pokračujeme tunák. 
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Nech sa páči, máte slovo. 

Občan: Ing. František   B r l i ť  

Dobrý deň. 

Ja sa ospravedlňujem. Mňa to mrzí, že tu musím 

reagovať na dnes už aj invektívy, musím povedať, pretože je 

to, je to, prepáčte za výraz, nehoráznes. Neho nehoráznosť.  

Za prvé.  

Vy viete, že pani námestníčka s pánom primátorom sa 

zaviazali, že dajú spracovať nezávislý posudok o vozovke na 

Moste esenpé (Most SNP), o projekte a o rekonštrukcii.  

Nezávislý posudok je dnes na svete. Nezávislý 

posudok, v stručnosti, konštatoval, že nová vozovka na 

Moste esenpé (Most SNP) bola navrhnutá v takých istých 

parametroch ako pôvodná vozovka Mosta esenpé (Most SNP). 

Ja by som týmto považoval akékoľvek iné informácie 

o o vozovke na Moste esenpé (Most SNP) o o návrhoch vozov 

na Moste esenpé (Most SNP) za za závadzanie a za šírenie 

poplašnej správy so všetkým čo, čo s tým súvisí.  

Mož možno trošku dá sa súhlasiť s jedným tvrdením, 

a to, že aj ja som asi toho názoru, že mesto dnes nevie 

v akom stave má Most esenpé (Most SNP), pretože správa 

z hlavnej prehliadky posledná, ktorá bola spracovaná, bola 

v takom stave, že obstarávateľ vrátil túto správu tomu, kto 
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kto (poznámka: nezrozumiteľné slová) vykonával na 

prepracovanie, pretože vykazuje zjavné chyby, nepravdy, 

nepresnosti, až klamlivé údaje. 

Čo sa týka konfliktov záujmov. 

Neviem, v čom je konflikt záujmov. Ja som nikdy 

netajil aká je moja odbornosť. Kde pôsobím. Pôsobím ako 

poradca pani prvej námestníčky formou externou. To znamená, 

že nikde nezakrývam, že to robím na plný úväzok. Robím to 

na (poznámka: nezrozumiteľné slovo) úväzok. A v čom je 

konflikt záujmov, ja teda neviem.  

Ja by som skôr odporučil, aby si aj, aby ste si aj vy 

možnože zobrali za svoje a skúsili iniciovať špeciálny bod 

programu, informovanie o stavu Mostu esenpé (Most SNP), ale 

tých, ktorí o tom Moste esenpé (Most SNP) niečo vedia. Je 

to v prvom rade správca, ktorý musie vedieť, pretože ten je 

aj zodpovedný za za to, v akom stave je Most esenpé (Most 

SNP) a za prevádzko prevádzkyschopnosť tohoto mosta. 

A potom prípadne aj iných nezávislých odborníkov, ktorí sa 

k tomu  môžu vyjadriť, trebárs aj tých, ktorí spracovali 

nezávislý posudok o vozovke na Moste esenpé (Most SNP). 

Dnes na Moste esenpé (Most SNP) prebiehajú 

rekonštrukčné práce, ktoré skutočne odstraňujú to, čo je 

preukázateľne v havarijnom stave. A to sú lávky pre peších. 

Jedna lávka Viedenská bude za chvíľu ukončená. Práce budú 

pokračovať plynule na Budapeštianskej lávke.  
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Osobne teda môžem povedať, že sa zúčastňujem 

kontrolných dní a ten, tá lávka, ak bude dokončená tak, ako 

je teraz rozpracovaná, tak bude skutočne v vo veľmi dobrom 

technickom stave a bude bez akýchkoľvek problémov.  

Takže, ja už sa teda zaväzujem, že už nebudem 

reagovať na žiadne príspevky pána Ďurčiho, ak ich bude mať 

na ďalších zastupiteľstvách, ale ak vy budete mať skutočne 

seriózny záujem o technických informáciách, je možné 

pripraviť komplexnú informáciu o tom, ako sa doteraz mesto 

staralo (gong) o most, kto robil aké prehliadky a s akými 

výsledkami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Krátka reakcia pani viceprimátorka Kratochvílová. 

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 iba doplním, že stanovisko k realizácii a analýze 

vplyvu obnovy vozovky na Moste esenpé (Most SNP) 

v Bratislave nám vypracovala Stavebná fakulta Slovenskej 
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technickej univerzity, Katedra kovových a drevených 

konštrukcií a kat Katedra stavebnej mechaniky.  

Toto stanovisko a tento materiál je u nás 

k dispozícii pre kohokoľvek. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A to je, myslím, že aj, už nemáme ďalších občanov. 

 

 

BOD 21 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 
PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 
VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI NÁRODNÉ TENISOVÉ 
CENTRUM, A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že ideme ďalej a pokračujeme ďalej bodom 

dvadsaťjedna, Informácia o materiáloch, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 
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obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum,  a es 

(a.s). 

Nech sa páči. 

Nech sa páči,  

máte slovo, spracovateľ. 

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

Dobrý deň. 

Ďakujem za slovo. 

Obchodná spoločnosť Národné cen tenisové centum, 

ktoré má, v ktorej má hlavné mesto Slovenskej republiky  

Bratislava ako minoritný akcionár obchodný podiel vo výške 

dvadsať celých päťdesiatdva percent zvolala riadne valné 

zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 

2019 v jej sídle. 

Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia budú 

výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2018 a to riadna 

u individuálna účtovná závierka za rok 2018, návrh na 

naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2018, Správa 

nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 

2018, výsledky hospodárenia a finančný plán na rok 2019 

a správa o podnikateľskej činnosti a o stave majetku 

spoločnosti k 31. 12. 2018. 
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Za rok 2018 vykázala spoločnosť hospodársky výsledok 

stratu po zdanení vo výške stodevätnásťtisíc 

štyristošesťdesiatštyri eur.  

Oproti predchádzajúcemu roku predstavuje zhoršenie 

o deväťdesiatjednatisíc šesťstoosemdesiatjedna eur.  

Oproti plánu na rok 2018 celkové výnosy spoločnosti 

stúpli o stoosemdesiatsedemtisíc dvestodeväťdesiatdva eur. 

Náklady za vzrástli o dvestošesťdesiatsedemtisíc 

stodeväťdesiattri eur a hospodársky výsledok klesol 

o sedemdesiatdeväťtisíc deväťstojedna eur.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pek 

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

Predstavenstvo,  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Áno. 

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje valnému 

zhromaždeniu prevod hospodárskeho výsledku za rok 2018 na 

neuhradenú stratu minulých rokov.  

Konečná výška neuhradenej eee strany minulých rokov 

bude po prevode činiť celkovo sumu sedemstotritisíc 

štyristodeväťdesiatjedna celých osemdesiatdeväť eur.  

Nakoľko hlavné mesto Slovenskej republiky  Bratislava 

nemá v súčasnosti zastúpenie v predstavenstve spoločnosti 

a rovnako v dozornej rade chýba jednen jeden zástupca za 

hlavné mesto, navrhuje sa taktiež, aby mestské 

zastupiteľstvo schválilo zástupcov do príslušných orgánov 

spoločnosti.  

A uznesením mestskej rady hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy: 

a mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta prerokovať informáciu o materiáloch, ktoré 

budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum.  

V nadväznosti na uznesenie mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy číslo 

39/2019 zo dňa 7. 2. 2019 v súvislosti s personálnymi 
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zmenu, zmenami v štatutárnych a kontrolných orgánoch 

obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta 

sa navrhuje doplniť personálne obsadenie zástupcov mesta aj 

v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bioenerdži 

(BIOENERGY) a ktorá je dozorno, ktorá je dcérskou 

spoločnosťou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a to 

tak, že namiesto pána magistra Martina Vlačikyho sa 

navrhuje vymenovať pán inžinier Matej Vagač. 

Tento materiál bol zároveň prerokovaný vo finančnej 

komisii. 

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 doktorke Ozábalovej. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nejde to?  

Tak nech sa páči, pán Budaj,  

máte slovo.  
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Teraz to tam naskočilo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Už, už je to v poriadku. Áno. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Nejaký, nejaký je unavený tento prístroj. 

Ďakujem pekne. 

Chcem apelovať na vedenie mesta, aby bezodkladne 

prikročilo k tomu, aby sa mesto zbavilo podielov v Národnom 

tenisovom centre. 

Samozrejme, treba tam vymenovať zástupcu. Takisto 

máme niekoľko ďalších mestských podnikov, kde bývalé 

vedenie hrubo zanedbalo svoje povinnosti a poslancom vôbec 

nepredkladalo návrhy na vymenovanie zástupcu. 

Ale ak aj tam budeme mať zástupcu, nič nezmôže a bude 

mesto iba dojná krava pre väčšínového vlastníka.  

Preto vidím, že pán riaditeľ kýve hlavou, tak 

očakávam aspom jednovetovú reakciu, ak niečo robíte, 
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povedzte nám to. A povzbudzujem vás k tomu, aby ste sa 

týchto akcií zbavili. 

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 dávam slovo pánovi riaditeľovi magistrátu 

Ctiborovi Košťálovi. 

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

Ďakujem za slovo. 

My sme mali, teda pán viceprimátor Káčer mal 

stretnutie so zástupcami entécé (NTV). Našou, po tomto 

stretnutí sme si prebrali nejaké možnosti a viacmenej ten 

exit, alebo teda odchod z tej spoločnosti nám príde ako 

najlepšie riešenie. Súvisí to aj s tým, že momentálne 

entécé (NTC) žiada od hlavného mesta viac ako stotisíc euro 

na dofinancovanie rekonštrukcie (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo), rekonštrukcie entécé (NTC).  

Takže, ako ste aj vy povedali, pán poslanec, tak tá 

situácia mesta je tam viacmenej, mesto tam nemá nejaký vý 

výrazný vplyv a ani žiadne benefity z tej sp z toho bytia 

v tom spoločnosti.  
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Takže, takže hľadáme spôsob ako to ukončiť.  

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. 

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie, tak poprosím 

teraz návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

No, v tých písomných podkladoch vlastne nedošlo k zia 

k žiadnej zmene, ale v tých písomných podkladoch máte 

vlastne tam vybodkované veci.  

Čiže, v tom bode bé (B), tam je meno, že schvaľuje 

vymenovanie magistry Zuzany Trubínivej a v tom bode cé (C) 

je schvaľuje vymenovanie magistra Martina Vlačikyho 

píejdždí (PhD.)  

Jedno je do predstavenstva, tá prvá pani a druhý pán 

je do dozornej rady. Aby sme vedeli, o kom hlasujeme. 
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Inak ten návrh uznesenia je taký, aký ste mali 

predložený. 

A teda, pani viceprimátorka,  

môžte dať hlasovať o tom 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, nech sa páči, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťpäť poslancov. 

Za dvadsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 21- Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. 

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

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

M. Brat   M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   
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J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. a návrhu na 

vymenovanie zástupcu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s., v dozornej rade obchodnej spoločnosti BIONERGY, a. s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom 

Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO 35853891, dňa 21. júna 

2019: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018. 

2. Návrh na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 

2018. 

3. Správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke 

za rok 2018. 

4. Výsledky hospodárenia a finančný plán na rok 2019. 

5. Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku 

spoločnosti k 31. 12. 2018 a o predpokladanom vývoji na 

rok 2019.  
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B. schvaľuje 

1. vymenovanie Mgr. Zuzany Trubíniovej za zástupcu 

hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej 

spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom 

Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO 35853891, 

2. vymenovanie Mgr. Martina Vlačikyho, PhD., za zástupcu 

hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej 

spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom 

Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO 35853891. 

C. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

1. aby dozornej rade obchodnej spoločnosti Národné 

tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 

Bratislava, IČO 3585389, predložil návrh na voľbu 

zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve 

spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., podľa časti 

B bodu 1 tohto uznesenia,  

2. aby na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné 

tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 

Bratislava, IČO 3585389, predložil návrh na voľbu 

zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade 

spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., podľa časti 

B bodu 2 tohto uznesenia. 

D. schvaľuje 

podanie návrhu materskej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., na vymenovanie Ing. Mateja 
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Vagača za zástupcu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s., v dozornej rade obchodnej spoločnosti BIONERGY, a. 

s., so sídlom Prešovská 48, 826 09 Bratislava, IČO 

45322317. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 22 INFORMÁCIA O ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA 
ROK 2018 A SPRÁVE O HOSPODÁRENÍ ZA 
ROK 2018, KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ A 
SCHVAĽOVANÉ VALNÝM ZHROMAŽDENÍM 
OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO 
RUCHU BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA 
CESTOVNÉHO RUCHU 

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 dvadsaťdva. Informácia o 

účtovnej závierke a správe o o hos hospodárení za rok 2018, 

ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením 

oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu. 

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

Ďakujem. 

Ďakujem za slovo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, nech sa páči. 

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

Bratislavská organizácia cestovného ruchu, ktorá je 

členom a jedným so zakladateľov je hlavné mesto Slovenskej 

repubi republiky  Bratislava, pripravuje zasadnutie valného 

zhromaždenia organizácie, ktoré sa uskutoční v júni 2019. 

V rámci programu tohto valného  sú mimo iné zahrnuté 

aj body týkajúce sa schválenia riadnej účtovnej závierky za 

za rok 2018. 

V zmysle riadnej účtovnej účtovnej závierky za rok 

2018 vykázala  Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

hospodársky výsledok vo výške tridsaťdvatisíc 

päťstoštyridsaťosem celá štyridsaťštyri eur. 

Materiál sa predkladá na rokovanie mestského 

zastupiteľstva v súlade s ustanovením paragrafu 17 odsek 4 

a 5 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
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Slovenskej republ republiky Bratislavy čísto číslo 18/2011 

o Zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta 

Slovenskej repubky republiky  Bratislavy. 

V prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, 

majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách, 

vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné 

mesto primátor hlavného mesta samostatne, pokiaľ nie je 

v tomto nariadení ustanovené inak.  

Na výkon práv hlavného mesta sa v zmysle ustanovení 

ustanovenia paragrafu 17 odsek 5 vyžaduje predchádzajúce 

prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj 

v prípade schvaľovania účtovnej závierky organizácie. 

Materiál je predkladaný na májové riadne zasadnutie 

mestského zastupiteľstva Slovenskej republiky za účelom 

jeho prerokovania tak, aby mohol pán primátor ako osoba 

vykonávajúca majetkové práva hlavného mesta v oblastnej 

organizácii cestovného ruchu Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu hlasovať o veci schvaľovania týchto 

dokumentov na najbližšom valnom zhromaždení organizácie, 

ktoré sa bude konať 13. júna 2019. 

Uznesenie mestskej rady: 

Mestská rada odporúča  mestskému zastupiteľstvu 

prerokovať informácie o účtovnej závierke tejto 

spoločnosti. 
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A takisto tento materiál bol prerokovaný vo finančnej 

komisii a a komisii pre cestový ruch. 

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 pani doktorke Ozábalovej.  

Začíname, alebo teda vyhlasujem diskusiu. Začína.  

Nikto sa nehlási do diskusie, tak ja rovno poprosím 

pána Vetráka. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo 
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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: 

Ja len poprosím, prepáčte, pán Vetrák, poslancov, aby 

sa vrátili, aby sme mohli hlasovať.  

No. Tak asi si dáme.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Budem čítať pomaly a celý, celý text. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, čítaj pomaly, prosím. (poznámka: so smiechom) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na 

vedomie riadnu účtovnú závierku organizácie Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu za rok 2018 a správu o 
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hospodárení za rok 2018, ktoré budú predmetom prerokovania 

a schvaľovania 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Môžeš rýchlejšie. 

Predseda návrhovej komisie 

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

na valnom zhromaždení organizácie Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu. 

Môžte dať o tom hlasovať,  

pani viceprimátorka. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ježiš. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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Neni. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

No, uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťštyri poslancov. 

Za dvadsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali traja poslanci. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 22-Informácia o účtovnej závierke za rok 2018 a správe 
o hospodárení za rok 2018, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

 Prítomní: 24 Áno 21 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  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o účtovnej závierke za rok 2018 a správe o 

hospodárení za rok 2018, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

riadnu účtovnú závierku organizácie Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu za rok 2018 a správu o 

hospodárení za rok 2018, ktoré budú predmetom prerokovania 

a schvaľovania na valnom zhromaždení organizácie 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu. 

koniec poznámky) 
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BOD 23 SCHVÁLENIE ZÁSTUPKYNE HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVA DO VÝBORU ZÁSTUPCOV 
AKCIONÁROV OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 
BRATISLAVSKEJ VODÁRENSKEJ 
SPOLOČNOSTI, A.S. 

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.  

Áno. 

Spracovateľom je, spracovateľkou je doktorka Veronika 

Ľahká. 

Nech sa páči. 

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Dobrý deň. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy na 

svojom zasadnutí 7. 2. a následne valné zhromaždenie 

spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť schválilo 

nové znenie stanov a v zmysle ktorého bol zriadený nový 

orgán spoločnosti, výbor zástupcov akcionárov. 
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Rovnako na zasadnutí mestského zastupiteľstva 

dňa 7. 2. bolo schválené uznesenie číslo 40/19, ktorým bolo 

určené primátorovi, že v prípade ak dôjde k schváleniu 

a zriadeniu tohto orgánu spoločnosti, tak zástupca za 

akcionára, ktorým je hlavné mesto Bratislava, má byť 

schválený mestským zastupiteľstvom.  

V zmyšle uš, v zmysle vyššie uvedeného navrhujeme 

schváliť za zástupkyňu hlavného mesta Bratislavy do výboru 

zástupcov akcionárov inžinierku Tatianu Kratochvílovú.  

A zároveň teda uvádzam, že toto uznesenie mestské, že 

zároveň tento návrh bol vlastne schválený a odporučený aj 

mestskou radou na schválenie. 

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. 

A opakovane žiadam poslancov, aby sa vrátili do sály.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Tak čo? Dáme si prestávku?  
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Takže ešte raz prosím, poslanci vráťte sa do 

rokovacej sály, aby sme mohli pokračovať v rokovaní 

mestského zastupiteľstva. 

A koľko dám?  

Á, pán Grendel je tu.  

Dvadsať, dobre. 

Takže do diskusie sa prihlásil pán poslanec Brat. 

Nech sa páči. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

No, eem. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Mám taký tichý príspevok. 

(poznámka: poslanec nič nehovorí k prejednávanému 

bodu) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Chcel by som, neviem, je dobrý nápad navrhnúť 

prestávku?  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 469 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja neviem, musím sa spýtať organizačného, či sa môže 

pätminútovú prestávku, môžeme vyhlásiť? Ale aj počas 

rokova, počas.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ja dávam procedurálny návrh.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

dva, štyri, šesť, osem, desať, dvanásť, štrnásť, 

šestnásť, osemnásť, dvadsať, dvadsaťjedna, dvadsaťdva, 

dvadsaťtri nás je. Aj tam sú, Milan. 

Dobre. 

Tak ja. 

Pán Brat už skončil svoj diskusný príspevok. 

Prihlásil sa pán Polakovič, 
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Igor   P o l a k o v i č ,    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: 

myslím si. 

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

No, ja by som teda chcel dať procedurálny návrh, ak 

je to možné, aby sme si dali päťminútovú prestávku  

a v rámci ktorej ale aj poprosím vlastne, nikto kto už tu 

teraz je, aby ani neodchádzal a teda s nádejou, že.  

Či je nás dosť?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Je nás teraz dvadsaťštyri. Takže ak je 

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

Tak sťahujem svoj návrh. 
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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. 

Takže poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže budeme schvaľovať návrh uznesenia, že mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  

materiálu schvaľuje inžinierku Tatianu Kratochvílovú za 

zástupkyňu hlavného mesta vo výbore zástupcov akcionárov 

obchodnej spoločnosti bévees a es (BVS, a. s.) a tak ďalej, 

ako je tam uvedené v návrhu uznesenia. 

Pani viceprimátorka,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Tak prosím,  prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pán, môžem? 

Dobre. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je dvadsaťštyri poslancov. 

Za dvadsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 23- Schválenie zástupkyne hlavného mesta SR Bratislava 
do Výboru zástupcov akcionárov obchodnej spoločnosti 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 Prítomní: 24 Áno 24 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  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 

 
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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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Schválenie zástupkyne hlavného mesta SR Bratislavy do 

Výboru zástupcov akcionárov obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

Ing. Tatianu Kratochvílovú za zástupkyňu hlavného mesta SR 

Bratislavy do Výboru zástupcov akcionárov obchodnej 

spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so 

sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370. 

koniec poznámky) 
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BOD 23A NÁVRH NA ZMENU STANOV OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI ODVOZ A LIKVIDÁCIA 
ODPADU A.S. A NÁVRH NA VYMENOVANIE 
ZÁSTUPKYNE DO DOZORNEJ RADY TEJTO 
SPOLOČNOSTI 

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 A, Návrh na zmenu 

stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a es 

(a.s.) a návrh na vymenovanie zástupkyne do dozornej rady 

tejto spoločnosti. 

Nech sa páči, pani doktorka Ľahká. 

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta prináleží 

v zmysle zákona o hlavnom meste Bratislavy a takisto aj 

v zmysle všeobecne záväzného nariadenia číslo 18 z roku 

2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta 

prerokovať a rozhodovať o zmenách stanov obchodných 

spoločností, v ktorých má majetkovú účasť a rovnako aj 

o návrhoch na vymenovanie členov kontrolných orgánov 

mestských spoločností. 
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Na základe uvedeného predkladáme mestskému 

zastupiteľstvu návrh, ktorým sa menia stanovy obchodnej 

spoločnosti OLO v tom, že sa zvyšuje počet členov dozornej 

rady z počtu jedenásť na číslo dvanásť.  

A takisto predkladáme návrh schválenie vymenovania 

pani poslankyne Eleny Pätoprstej za členku dozornej rady 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu.  

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. 

Keďže sa nám nikto neprihlásil, poprosím návrhovú 

komisiu. 

 Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Takže, nemáme žiadny pozmeňujúci alebo doplňujúci 

návrh. Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia tak, ako ho 

máme predložený.  
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Čiže, berieme na vedomie návrh na zmenu stanov, 

schvaľujeme pani Pätoprstú do dozornej rady OLA (OLO) 

a poverujeme pána primátora, aby prijal rozhodnutie 

jediného akcionára, aby to všetko to, čo schválime, bolo aj 

platné potom pre tú spoločnosť.  

Môžte 

pani viceprimátorka, dať 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. 

Predseda návrhovej komisie 

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

o tomto návrhu uznesenia. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťšesť poslancov. 

Za dvadsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 23A-Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a 
likvidácia odpadu a.s. a návrh na vymenovanie zástupkyne do 

dozornej rady tejto spoločnosti 

 Prítomní: 26 Áno 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

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

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 

 
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 zmenu stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a 

likvidácia odpadu a.s. a návrh na vymenovanie zástupkyne do 

dozornej rady tejto spoločnosti 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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A. berie na vedomie 

stanovy obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu 

a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, Bratislava, IČO 00681300. 

 
B. schvaľuje 

v obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so 

sídlom Ivanská cesta 22, Bratislava, IČO 00681300, 

vymenovanie Ing. arch. Mgr. art. Eleny Pätoprstej za 

zástupkyňu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade 

spoločnosti. 

 
C. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Odvoz a 

likvidácia odpadu a.s., pri výkone pôsobnosti valného 

zhromaždenia a vykonať schválené zmeny. 

koniec poznámky) 
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BOD 24 NÁVRH NA VYSTÚPENIE HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY Z MEDZINÁRODNEJ 
INICIATÍVYMAGISTRÁLA PRE EURÓPU 

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 dvadsaťštyri, Návrh na vystúpenie hlavného 

mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála 

pre Európu. 

Poprosím pána inžiniera Bánovca. 

Mgr. Jakub   K m e ť , riaditeľ kancelárie primátora: 

Príjemné popoludnie. 

Predkladáme návrh na vystúpenie hlavného mesta 

Bratislavy z z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre 

Euróopu. 

Hlavné mesto pristúpilo k prehodnoteniu viacerých eee 

členstiev v medzinárodných iniciatívach v rámci aj tejto, 

ktorú predkladáme.  

Pred daný materiál prešiel rokovaním aj jednotlivých 

komisií, finančnej, dopravnej a pre cestovný ruch, ktoré sa 
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zhodli na prijímaní, alebo schválení tohto návrhu, ktorý 

vám predkladáme. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

To nebol pán Bánovec, ale pán Jakub Kmeť, riaditeľ 

kancelárie pána primátora. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto sa neprihlásil. 

Áno? Prihlásil sa?  

Pán poslanec Vetrák,  

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len krátko.  

Pozerám, že myslím, že Soňa Svoreňová tu ešte je? 

Vidím ju dobre? Áno.  

Soni,  

ja sa chcem spýtať, no, otvoriť diskusiu k tomu. 
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Kedysi keď sme, keď ja som bol v tej komisii ešte, 

tam minulé volebné obdobie, tak sme sa vtedy bavili, že 

všetko, čo sa týka medzinárodnej organizácie by mohlo ísť 

aj cez tú komisiu cestovného ruchu, ale teraz som pochopil, 

že táto to neprerokovala. Že to bolo len vo finančnej 

a v dopravnej.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Mali ste to? Okej.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  

Lebo to len ako systém som chcel nejako dohodnúť, že 

by to chodilo aj cez to. Ale ak bolo, tak to je moja chyba. 

Ospravedlňujem sa. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Pani Svoreňová už ste asi reagovali? Áno? Dobre. 

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

Len že, len že sme to mali a že sme to prerokovali, 

myslím, že bol jedno, jednomyselný súhlas  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

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

na to, že schvaľujeme ten (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo, hovorí naraz poslankyňa aj predsedajúca). 

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 Brat. 

Už sa nehlási. 

Dobre, tak pokračujeme.  

Poprosím návrhovú komisiu k tomuto bodu. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia, že mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje ukončenie 

členstva hlavného mesta SR Bratislavy v medzinárodnej 

iniciatíve Magistrála pre Európu k 31. 12. 2019. 

Môžte dať,  

pani viceprimátorka, hlasovať o tomto návrhu 

uznesenia.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť mužský hlas „ale už sme to konečne 

zrýchlili“, ženský hlas „ešte jeden, ešte jeden“, mužský 

hlas „pätnásť, nie? Máme to v tom rokováku, takže“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných dvadsaťtri poslancov. 

Za dvadsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 24-Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z 
medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre Európu 

 Prítomní: 23 Áno 23 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  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO 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   G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 

 
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 vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z 

medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre Európu 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ukončenie členstva hlavného mesta SR Bratislavy v 

medzinárodnej iniciatíve Magistrála pre Európu k 31. 12. 

2019. 

koniec poznámky) 
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BOD 25 NÁVRH NA MENOVANIE ZÁSTUPCOV DO RÁD 
ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 
V ZRIAĎOVATEĽSKEJPÔSOBNOSTI HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY PRI ZÁKLADNÝCH 
UMELECKÝCH ŠKOLÁCH NAULICI 
LAURINSKÁ, RADLINSKÉHO, EXNÁROVA, 
SKLENÁROVA, VRBENSKÉHO, 
KARLOVESKÁ,BATKOVA, DALIBOROVO 
NÁMESTIE A ISTRIJSKÁ, A PRI CENTRÁCH 
VOĽNÉHO ČASU NA HLINÍCKEJ,PEKNÍKOVEJ 
A GESSAYOVEJ UL. 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 

menovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta pri ZUŠ na 

ulici Laurinská, Radlinského, Exnárova, Sklenárova, 

Vrbenského, Karloveská, Batkova, Daliborovo námestie a 

Istrijská, a pri cévéčé (CVČ). 

Nemusím to asi celé čítať. 

Nech sa páči, otváram. 

Pardon. 

Volám spracovateľa toht tohto materiálu.  
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Dvadsaťpäť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Za spracovateľa? Aha dobre.  

Tak poprosím pani Poláčikovej dajte slovo. 

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

Teraz, dobre. 

Takže v zastúpení predkladateľa návrhu uznesenia pána 

magistra Vladimíra Dolinaya by som chcela požiadať 

zastupiteľstvo, aby schválilo uznesenie na menovanie 

zástupcov do rád škôl a školských zariadení, ktoré boli 

menovaní, nakoľko mnohým doterajším členom už vypršalo 

členstvo a je potrebné doplniť tieto rady školy, aby boli 

funkčné, ďalšími už platnými schválenými zástupcami ako za 

mestské časti, tak aj za hlavné mesto. 

Takže, 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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  
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Keďže sa nikto nehlási, tak dávam slovo návrhovej 

komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

po A odvoláva, a potom máme tam tam tých jedenásť 

mien tých zástupcov v radách škôl,  

a po bé (B) delegujeme dvanástich zástupcov do tých 

rôzných rád škôl, ako je to v tom návrhu uznesenia.  

Môžte dať o tom hlasovať,  

pani viceprimátorka. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných dvadsaťštyri poslancov. 

Za dvadsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 25-Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta pri 

základných umeleckých školách na ulici Laurinská, 
Radlinského, Exnárova, Sklenárova, Vrbenského, Karloveská, 
Batkova, Daliborovo námestie a Istrijská a pri centrách 
voľného času na Hliníckej, Pekníkovej a Gessayovej ul. 

v Bratislave 

 Prítomní: 24 Áno 24 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  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 

 
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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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR 

Bratislavy pri základných umeleckých školách na ulici 

Laurinská, Radlinského, Exnárova, Sklenárova, Vrbenského, 

Karloveská, Batkova, Daliborovo námestie a Istrijská, a pri 

centrách voľného času na Hliníckej, Pekníkovej a Gessayovej 

ul. v Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. odvoláva 

1. Ing. Katarínu Šimončičovú a Ing. Kristiána Straku z 

rady školy pri ZUŠ Júliusa Kowalského na Laurinskej 

ulici v Bratislave, 

2. Ing. Vieru Kimerlingovú z rady školy pri ZUŠ na 

Radlinského ulici v Bratislave, 

3. Ing. Slavomíra Drozda z rady školy pri ZUŠ Exnárova v 

Bratislave, 

4. Ing. Jarmilu Tvrdú a Mgr. Martinu Fondrkovú z rady 

školy pri ZUŠ Ľudovíta Rajtera na Sklenárovej ulici v 

Bratislave, 

5. PaedDr. Jozefa Bratinu z rady školy pri ZUŠ Vrbenského 

v Bratislave, 
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6. Ing. Pavla Bullu z rady školy pri ZUŠ Jozefa Kresánka 

na Karloveskej ulici v Bratislave, 

7. Ing. Martu Čarnogurskú z rady školy pri ZUŠ Eugena 

Suchoňa na Batkovej ulici v Bratislave, 

8. Mariana Greksu z rady školy pri ZUŠ Daliborovo námestie 

v Bratislave, 

9. Mgr. Rastislava Žitného z rady školy pri CVČ Hlinícka v 

Bratislave, 

10. Ing. Petra Hanulíka z rady školy pri CVČ Pekníkova v 

Bratislave, 

11. MUDr. Ivetu Plšekovú z rady školy pri CVČ Gessayova v 

Bratislave., 

B. deleguje 

1. PhDr. Janu Poláčikovú (zástupkyňa z radov poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) 

a Mgr. arch. Miroslava Vrábela (zástupca za mestskú 

časť Bratislava Staré-Mesto) do rady školy pri ZUŠ 

Júliusa Kowalského na Laurinskej ulici v Bratislave, 

2. Ing. Moniku Debnárovú (zástupkyňa z radov poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) 

do rady školy pri ZUŠ na Radlinského ulici 

v Bratislave, 
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3. JUDr. Matúša Méheša (zástupca za mestskú časť 

Bratislava-Ružinov) do rady školy pri ZUŠ Exnárova 

v Bratislave, 

4. Ing. Juraja Káčera (zástupca z radov poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) 

a Mgr. Michala Vicáňa (zástupca za mestskú časť 

Bratislava-Ružinov) do rady školy pri ZUŠ Ľudovíta 

Rajtera na Sklenárovej ulici v Bratislave, 

5. Róberta Hammera (zástupca za mestskú časť Bratislava-

Rača) do rady školy pri ZUŠ Vrbenského v Bratislave, 

6. Igora Polakoviča (zástupca z radov poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) do rady 

školy pri ZUŠ Jozefa Kresánka na Karloveskej ulici 

v Bratislave, 

7. Maroša Repíka (zástupca za mestskú časť Bratislava 

Dúbravka) do rady školy pri ZUŠ Eugena Suchoňa 

na Batkovej ulici v Bratislave, 

8. Mgr. Rastislava Kunsta (zástupca z radov poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) 

do rady školy pri ZUŠ Daliborovo námestie v Bratislave, 

9. Ing. Jána Žatka (zástupca za mestskú časť Bratislava-

Devínska Nová Ves) do rady školy pri ZUŠ Istrijská 

v Bratislave, 
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10. Mgr. Lenku Antalovú Plavuchovú (zástupkyňa z radov 

poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy) do rady školy pri CVČ Hlinícka 

v Bratislave, 

11. Štefana Gubricu (zástupca za mestskú časť Bratislava-

Dúbravka) do rady školy pri CVČ Pekníkova v Bratislave, 

12. Mgr. Vladimíra Dolinaya (zástupca z radov poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) 

do rady školy pri CVČ Gessayova. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 26 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ DO 
SPRÁVY MESTSKÝCH ČASTÍ HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVA 

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. 
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Bod číslo dvadsaťšesť, Návrh na zverenie 

nehnuteľností do správy mestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Poprosím o slovo pána riaditeľa sekcie, pána Szaba. 

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

nehnuteľností: 

Ďakujem. 

Jedná sa o súborový materiál, v rámci ktorého dávame 

návrh na zverenie eee nehnuteľností vo vlastníctve hlavného 

mesta mestským častiam, jednotlivým mestským častiam. 

Tento materiál sme sa snažili pripraviť v takomto 

balíku ešte v tomto prvom polroku ako, ako taký prvý krok 

tomu, aby sme nejak nastavili, respektíve upravili spôsob 

zverovania, alebo nastaviť nejaké nové, nové pravidlá 

zverovania pre mestské časti.  

Zároveň pripravujeme kompletný taký materiál, ktorý 

sa venuje, či už z účtovného, právneho hľadiska, 

ekonomického, skrátka, z rôznych uhlov pohľadu. 

Téme zverovania, ktorý následne budeme  komunikovať 

aj s mestskými časťami a za súčinnosti aj s me mestskými 

časťami nastavíme po potom jednotné pravidlá, ktoré už 
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v rám v,  na základe ktorých budeme, budeme postupovať ako 

mesto aj mestské časti.  

Zoznam zv ma nehnuteľností na zverenie je je uvedený 

v samotnom návrhu uznesenia. Ak nie je potrebné, tak by som 

ho nečítal. 

Čo sa týka stanovísk, sú súhlasné. 

Finančná komisia k predloženému materiálu nemala 

výhrady.  

Mestská rada materiál odporučila prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Nech sa páči. 

Pán Tešovič. 

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

Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať aj 

magistrátu, aj pánovi riaditeľovi Szabovi za tento 

materiál.  
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Odkedy začala fungovať finančná komisia, ktorá má 

teda na starosti aj majetok, tak som bol naozaj 

bombardovaný kolegyniami, kolegami z ostatných mestských 

častí.  

Došli sme, naozaj sme prichádzali na to, že, že tu 

bola zvláštna prax v minulom období, keď mnohé mestské 

časti mali aj niekoľkoročné  žiadosti o zverenie majetku 

a bolo to tak nejak zvláštne zablokované. Niektorým 

mestským častiam sa vyhovovalo, niektorým sa nevyhovovalo.  

A a naozaj, to čo sme sľúbili úplne na začiatku, že 

sa teda spravodlivo začne s tými žiadosťami hýbať, tak ten 

prvý balík je na svete. A naozaj veľká vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak nie je nikto ďalší do disku, teda dávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tom znení, 

v akom, sme ho dost, máme ho predložený. 

Je tam, je to dosť rozsiahle uznesenie. Nebudem to 

čítať celé, ale v podstate schvaľujeme zverovanie pozemkov. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďuro, Ďuro, ty si zahlasoval? Zahlasoval si?  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dobre, dvadsaťpäť. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťpäť. 

Za dvadsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 26-Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestských 
častí hlavného mesta SR Bratislava 

 Prítomní: 25 Áno 25 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  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman  
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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 zverenie nehnuteľností do správy mestských častí 

hlavného mesta SR Bratislava 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zverenie pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 21367 – ostatné plochy vo výmere 376 m², 

LV č. 1656, do správy mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, IČO 

00603147, za účelom využívania pozemku v súvislosti 

s prevádzkou budovy Propeleru a s ohľadom 

na skutočnosť, že stavba Propeleru spolu s pozemkom, 

parc. č. 21370, ako aj časť stavby promenády 
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umiestnenej na pozemku, parc. č. 21365/10, v k. ú. 

Staré Mesto sú zverené do správy mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, 

2. zverenie pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nivy, 

parc. č. 9883/21 – ostatné plochy vo výmere 1 934 m², 

LV č. 4288, vrátane zelene, do správy mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava, 

IČO 00603155, za účelom revitalizácie verejného 

detského ihriska a spevnených plôch vo vnútrobloku 

Súťažná – Velehradská – Revúcka – Páričkova, 

3. zverenie pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Vrakuňa, 

parc. č. 3964/7 – trvalý trávny porast vo výmere 541 

m² a parc. č. 3964/8 – trvalý trávny porast vo výmere 

68 m², LV č. 1, do správy mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, IČO 00603481, 

za účelom zjednotenia správy pozemkov tvoriacich 

lesopark a vstup do lesoparku a ich udržiavania 

a údržby, 

4. zverenie pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Nové Mesto, 

parc. č. 12723 – ostatné plochy vo výmere 424 m², 

parc. č. 12724/1 – záhrady vo výmere 346 m², parc. 

č. 12739/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 216 

m² a parc. č. 22059 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 2 149 m², LV č. 5567, do správy mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 
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IČO 00603317, za účelom revitalizácie lokality 

Brezovská – Varšavská, 

5. zverenie pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. 

č. 1741/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 693 

m² a časť parc. č. 1607/78 – ostatné plochy vo výmere 

cca 1 376 m², LV č. 1628, do správy mestskej časti 

Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava, 

IČO 00304557, za účelom rekonštrukcie stavby, súpis. 

č. 2521, na pozemku, parc. č. 1741/5, ktorá je 

vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Rača – 

vybudovanie zariadenia pre poskytovanie 

opatrovateľských a ďalších sociálnych služieb, ktorý 

bude slúžiť obyvateľom mestskej časti Bratislava-Rača; 

parcelné číslo a výmera pozemku odčleneného od parc. 

č. 1607/78 budú spresnené následne spracovaným 

geometrickým plánom,  

6. zverenie pozemku registra „C“ KN v k ú. Vajnory, 

parc. č. 2107/18 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 256 m², LV č. 1, do správy mestskej časti 

Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava, 

IČO 00304565, za účelom starostlivosti a údržby 

predmetnej nehnuteľnosti, 

7. zverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 1426/428 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 514 m², LV 

č. 46, do správy mestskej časti Bratislava-Karlova 
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Ves, Námestie sv. Františka 8, Bratislava, 

IČO 00603520, za účelom vybudovania parkoviska alebo 

parkovacieho domu slúžiaceho obyvateľom mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves, 

8. zverenie pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, 

parc. č. 3401/1 – ostatné plochy vo výmere 1 045 m², 

bez založeného listu vlastníctva, identický s pozemkom 

registra „E“ KN parc. č. 531/200, a časťou pozemku 

registra „E“ KN parc. č. 532, LV č. 5920, parc. 

č. 3401/99 – ostatné plochy vo výmere 1 079 m², LV 

č. 847, parc. č. 3401/101 – ostatné plochy vo výmere 

1 115 m², LV č. 847, parc. č. 3401/102 – ostatné 

plochy vo výmere 978 m², LV č. 847, parc. č. 3401/103 

– ostatné plochy vo výmere 966 m², LV č. 847, parc. 

č. 3401/105 – ostatné plochy vo výmere 1 138 m², 

LV č. 847, parc. č. 3401/106 – ostatné plochy 

vo výmere 1 115 m², LV č. 847, parc. č. 3401/107 – 

ostatné plochy vo výmere 940 m², LV č. 847, parc. 

č. 3401/108 –ostatné plochy vo výmere 536 m², 

bez založeného listu vlastníctva, identický s časťou 

pozemku registra „E“ KN parc. č. 536, LV č. 5920, 

parc. č. 3401/109 – ostatné plochy vo výmere 364 m², 

LV č. 847, a parc. č. 3401/110 – ostatné plochy 

vo výmere 1 036 m², LV č. 847, do správy mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava, 

IČO 00603406, za účelom zjednotenia správy lokality 
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„Tesla Elektroakustika“ využívanej na záhradkárske 

a rekreačné účely, 

9. zverenie nehnuteľností v k. ú. Lamač, pozemkov 

registra „C“ KN parc. č. 1760/3 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 788 m², LV č. 1, a parc. č. 1760/7 

– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 677 m², 

LV č. 3758, a stavby, bez súpisného čísla, postavenej 

na pozemku, parc. č. 1760/3, bez založeného listu 

vlastníctva, do správy mestskej časti Bratislava-

Lamač, Malokarpatské námestie 9, Bratislava, 

IČO 00603414, za účelom zriadenia zberného dvora, 

10. zverenie pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Devínska 

Nová Ves, parc. č. 3800 – trvalé trávne porasty 

vo výmere 1 194 m² a parc. č. 3879/1 – ostatné plochy 

vo výmere 710 m², LV č. 4172, do správy mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 

Bratislava, IČO 00603392, za účelom zjednotenia správy 

pozemkov v lokalite, najmä v areáli základných škôl I. 

Bukovčana č. 1 a I. Bukovčana č. 3, a údržby 

pre predškolské a školské zariadenia, 

11. zverenie pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, 

parc. č. 1086/1 – ostatné plochy vo výmere 1 352 m², 

LV č. 1748, do správy mestskej časti Bratislava-

Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, IČO 00603201, 
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za účelom revitalizácie detského ihriska, ktoré sa 

nachádza na pozemku, 

12. zverenie podielu 3/20 pozemku registra „E“ KN v k. ú. 

Rusovce, parc. č. 288 – orná pôda vo výmere 856 m², 

LV č. 2082, do správy mestskej časti Bratislava-

Rusovce, Vývojová 8, Bratislava, IČO 00304611, 

za účelom rekonštrukcie a dostavby základnej školy 

situovanej na tomto pozemku, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju ani k prenájmu nehnuteľností 

zo strany mestskej časti v prospech tretích osôb, 

s výnimkou pozemkov v k. ú. Dúbravka uvedených v bode 

8. 

2. Mestská časť sa zaväzuje, že v prípade vykonania 

rekonštrukčných prác, zabezpečenia technického 

a stavebného zhodnotenia nehnuteľností, bude tieto 

realizovať z vlastných finančných zdrojov 

a v budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy alebo 

vrátenia správy k uvedeným nehnuteľnostiam, si nebude 

od vlastníka predmetných nehnuteľností hlavného mesta 

SR Bratislavy nárokovať úhradu finančných prostriedkov 

vynaložených na vyššie uvedené práce. 
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3. V prípade, ak mestská časť prestane nehnuteľnosti 

užívať na uvedené účely, je povinná predmet zverenia 

v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu SR Bratislave. 

4. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou podpísaný do 90 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy, inak toto uznesenie v príslušnej časti 

stratí platnosť. 

5. V prípade zverení uvedených v bodoch 2, 4, 5, 7, 9, 11 

a 12 tohto uznesenia platí podmienka, že ak príslušná 

mestská časť nezrealizuje projekt, na ktorý jej bol 

nehnuteľný majetok zverený, do piatich rokov odo 

dňa účinnosti protokolu o zverení nehnuteľného 

majetku, mestská časť je povinná predmet zverenia 

bezodkladne vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR 

Bratislave. 

koniec poznámky) 
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BOD 27 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
VO VÝMERE 201,09 M² V STAVBE SÚPIS. 
Č. 136 NA POZEMKU PARC. Č. 4 NA 
LAURINSKEJ 7 V BRATISLAVE, K. Ú. 
STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na ďalší bod, Návrh, bod dvadsaťsedem, Návrh 

na nájom nebytového priestoru na Laurinskej 7 

v katastrálnom území Staré Mesto, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

Nesa, nech sa páči, za spracovateľa pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o nebytový priestor vo výmere dvestojedna 

metro, dvestojedna celá nula deväť metra štvorcového na 

Laurinskej číslo 7. 

Účel nájmu je zadefinovaný ako predajňa, alebo 

poskytovanie služieb s výnimkou kaviarní, reštaurácií, 

prevádzok espressá a bi a bistrá a masážnych služieb.  

Predmetný, predmet  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Naopak, naopak. 

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

nehnuteľností: 

Predmetný materiál bol prerokovaný aj na finančnej 

komisii, kde, kde finančná komisia zaujala stanovisko, že 

odoporúča mestské zastupiteľ, mestskému zastupiteľstvu 

schváliť materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 

s vypustením slov v texte kaviarní, prevádzok espressa 

a bistra, teda, aby mohol byť eee eem ako účel prenájmu 

a mohla tam byť aj kaviareň, prevádzka ekspresa alebo bi 

bistra.  

Stanoviská sú, odborných oddelení sú súhlasné.  

Mestská rada materiál prerokovala a odporúča ho 

prerokovať na mestskom zastupiteľstve. 
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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.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán Tešovič,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcel ešte len doplniť, že ná prerokovanie 

tohto bodu v rámci finančnej komisie bolo už v situácii, 

keď nebola uznášaniaschopná, čiže, nebolo to uznesenie, 

bolo to, bolo to stanovisko. 

Čiže, tak k tomu treba aj pristupovať.  

Niektorí členovia komisie mali, mali v podstate 

výhradu, že akým spôsobom sa to bude selektovať či to je 

kaviareň, či reštaurácia, či espresso, či bistro, niekedy 

môžete mať kníhkupectvo s predajom kávy, niekedy môžete mať 

kaviareň s kaderníctvom, alebo, alebo podobne  
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Čiže, na základe, na základe takéhoto stanoviska 

komisie podávam návrh, aby sa ten text účelu nájmu nahradil 

novým textom: 

Predajne, alebo poskytovanie služieb s výnimkou 

thajských masáží.  

Čiže, takto to zovšeobecniť.  

Za zároveň,  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Jeden konkrétny pán poslanec to takto aj navrhoval, 

že tie thajské masáže už fakt nie.  

Ja, ja inak vcelku, vcelku rozumiem, vcelku rozumiem 

tej, tomu zámeru predkladateľa, že, že možno na tej ulici 

už tých kaviarní a bistier je veľmi veľa a že je to na 

zváženie z zastupiteľstva, a preto aj hovorím, že, že bolo 

to len stanovisko komisie, ktoré nemalo, ne neda neope 

neopieralo sa o nadpolovičnú väčšinu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Dovoľte, aby som k tomuto bodu povedal aj na niečo, 

lebo nebolo to náhodné, že to tam bolo, táto výnimka.  

Mesto má nejaké nehnuteľnosti v s v hraniciach 

historického jadra a my sa musíme k historickému jadru, 

alebo k území v historickom jadre správať ako sa správajú 

ľudia, napríklad, k Eurovei, alebo majitelia Centrálu, 

alebo tak ďalej. 

To znamená, že skladať aspoň tam, kde vieme tú, tú 

zložku tých prevádzok čo najlepšie. 

Vieme, že kedysi tu bola Partislava, vieme, že drvivá 

väčšina prevádok dneska je gastro v Starom meste.  

Potom to tak vyzerá, že ľudia, obyvatelia Starého 

Mesta s tým majú obrovský problém, pretože gastro generuje, 

čo generuje.  

A takisto to potom vyzerá aj v januári alebo vo 

februári o piatej poobede, keď sa mi minulý rok, alebo pred 

iks rokmi stalo, že som stál na Laurinskej ulici sám človek 

uprostred centra hlavného mesta o piatej poobede na ulici.  

Lebo proste, v januári v pondelok večer (gong) ga na 

do gastra nikto nejde.  

To znamená, že my sa  usilujeme prenajímať, alebo 

budeme sa usilovať prenajať mestský majetok tak, aby 
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nekopíroval tú najjednoduchšiu cestu. Urobiť tam desiatky 

tisíci nájomník nejakej kaviarne ďalšiu kaviareň, ktorých 

je tam strašne veľa.  

Myslím, že našou úlohou je skladať, aspoň tie veci, 

ktoré vieme ovplyvniť do nejakej normálne formy a nech 

a podporiť tam nejakú možnú inú prevádzku, ktorú vieme 

podporiť tým, že to podporíme my v zastupiteľstve. Nemá 

garanciu, že to nebude nejaký šialený komerčný nájom 

a garanciu zmluvu s mestom. 

To znamená, že ja vás prosím, aby sme tam udržali 

túto vec, aspoň pokiaľ môžme a aby sme to skúsili. Nepoďme 

okamžite do toho, vš, že všade dáme bar alebo kaviareň, 

lebo potom to mesto vyzerá ako Partislava a je to, nie je 

to dobré.  

Takže, nie je to náhoda, prečo to tam bolo. Usilujeme 

sa skladať tie veci ako sa dá.  

Chcem iba povedať, že v nejakom, v nejakej Eurovei 

pošta platí asi prenájom jedno euro ročne. Takisto, lebo, 

lebo tí ľudia, lebo tomu rozumejú a skladajú to normálne 

a dávajú tam veci, čo potrebujú. 

Keď sa stane z centra mesta len gastro zóna, nebude 

to dobré. Už sa to deje, už to v podstate je, nepomáhajme 

tomu.  
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Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Svoreňová,  

máte slovo. 

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

Úplne súhlasím s tým, čo bolo povedané. Mňa len 

zaujali tie thajské masáže.  

Či, či ide teda o obsah prevádzky, alebo či tam 

nechceme thajské masáže kvôli tomu vizuálnemu smogu, čo je 

väčšinou s nimi spojení. Že tam proste sú zelené pútače 

a blikajúce veci.  

A ak je to pre ten bod dva, tak by som ešte možnože 

sa spýtala kolegu, ktorý predložil tento pozmeňovací návrh, 

či to nechce nejako upraviť. Že prevádzky, ktoré nebudú 

používať tento typ označenia pomocou nejakých lediek 

a podobne, hej? že či to ešte nejako neabgrejdneme trošku?  

Počúval ma Rasťo?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Jenčík,  

nech sa páči. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 516 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, ja som presvedčený, že keď sme vlastníkom, tak sa 

môžme rozhodnúť, čo tam chceme mať.  

A to, pán primátor, dobre viete, že mám tento názor.  

Ale mňa tiež zaskočili tie thajské masáže. Ja čelím 

trestnému obvineniu, lebo som sa na zastupiteľstve 

vyjadril, že títo Gruzínci nám tu chcú robiť niečo.  

Takže, idem vypovedať na NAKA kvôli tomu, tak neviem, 

či je správne používať, že thajské masáže. Lebo tak buď sú 

to len masáže, ale,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Len masáže asi. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

ale chcel som si ujasniť, že myslel tým niekto 

verejný dom? Že tam nechce? Alebo, že, alebo masáže tam 

nesmú byť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mo môžem povedať ja.  
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Ja si myslím, že ide v tomto prípade naozaj o omyl, 

majú tam byť masáže. 

My keď sme mali tú diskusiu, mali tam byť normálne 

masáže. To thajské, neviem prečo tam je? Keď to môžem 

autoremedúrou to thajské zmeniť, neviem akým spôsobom, 

myslím, že ide o masáže.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dajme masážne služby, keď sa dá.  

Takže, par pardon, Ctibor, pán riaditeľ magistrátu, 

môžme to rovno zmeniť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Áno, takže autoremedúrou to zmeníme na masážne 

služby.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Meníme to na masážne služby dobre? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Ďakujeme pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Tým pádom ja sa zriekam.  

Čiže, bude tam toto, čo ste navrhli, hej? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Grendel,  

máte slovo. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Staré Mesto bolo v podobnej situácii s jedným 

priestorom pri Zičiho paláci, kde sú takisto kaviarne vedľa 

seba a vďaka rozhodnutiu Starého Mesta sa tam otvorila nová 

galéria Starého Mesta. 
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Len tam je prevádzkovateľ, alebo ako to nazvať, 

mestská časť.  

Lebo mne sa tu trošku bije, že na jednej strane 

chceme urobiť elektronickú aukciu a najvýhodnejšiu ponuku 

a čo najviac peňazí, na druhej strane, v podstate, všetky 

tie komerčne zaujímavé možnosti z toho vylučujeme.  

Takže dávam na zváženie, či potom nie je na mieste, 

aby hlavné mesto tam zriadilo niečo. Buď nejakú galériu 

alebo niečo podobné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

My to ešte riešime, aby to bolo úplne jednoznačné, 

lebo pravdepodobne, tam je chyba.  

Áno, samozrejme, že tam bola úvaha. Je to proste tu, 

magistrátna budova v podstate. Takže bola aj táto úvaha.  

Ale. Okej. Zodpovieme na to. Nech nájdu to riešenie.  

Pán Buocik,  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Vy ste povedali presne to isté, čo som si myslel ja, 

že nejaký ďalšie turistické, turisticky zaujímavá prevádzka 

by tam naozaj byť nemala.  

A týmto dávam na zváženie, že ešte doplniť ten tie 

výnimky, aby tam nebola predajňa suvenírov. Lebo to je, 

podľa mňa, presne to isté, čo vy hovoríte, že ak tam bude 

predajňa suvenírov a pôjdete zase o piatej po Laurinskej 

v zime, tak zas budete na ulici sám.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem pekne. 

Prípadne, prípadne by bolo dobre, ak by si to 

autoremedúrou osvojil, osvojil predkladateľ. Ak nie, tak 

predložím takýto návrh na doplnenie. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Slovo má pán Szabo. Nejaké ujasnenia. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem. 

Teraz sme v podstate zistili jeden, jeden preklep, 

respektíve rozdiel medzi tlačenou formou a tým, čo bolo 

elektronicky zverejnené.  

Ja prečítam pre istotu celý návrh uznesenia 

a následne ho odovzdám aj pánovi pl, poslancovi Vetrákovi. 

Čiže, uznesenie má znieť: 

Mestská rada po prerokovaní materiálu odporúča 

mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislava schváliť podľa paragrafu 9a odsek 1 

písmena a) zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 

1991 Zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

nájom nebytových priestorov vo výmere dvestojedna celá nula 

deväť metrov štvorcových na prvom poschodí, prízemí 

a v suteréne stavby súpisné číslo 108 na pozemku, parcely 

číslo 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, katastrálne územie 

Staré Mesto, na dobu neurčitú, za účelom predajní alebo 

poskytovania služieb s výnimkou kaviarní, reštaurácií, 

prevádzok espressa a bistra a masážnych služieb formou 

obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov 

elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
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Bratislavy číslo 1410/2014 zo dňa  30. 1. 2014, s osobitne 

schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej 

súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže,  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

takže sa to asi vyjasnilo. 

Pani poslankyňa, asi. Dobre. 

Vyriešme tie predajne su. Predajne suvenírov. Iba 

vyriešme, nech na to nezabudneme.  

Takže, pán Košťál má slovo. Nasleduje. 

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

Takže, autoremedúrou si osvojujem ten návrh pána 

Buocika.  

To znamená, doplniť tam aj predaj suven, predajne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán Polakovič má slovo. 

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

Ja len, teda, aby sme neskončili s dlhým listom, kde 

ešte doplníme sexšop (sexshop) a smoukšop (smokeshop) 

a rôzne ďalšie veci, ktoré by sa nám tam nepáčili.  

Len chcem teda využiť, že tu je aj pani hlavná 

architektka. Lebo mne by sa potom hodilo v týchto zmluvách, 

keď sme sa obávali o vizuálnu stránku takýchto obchodov, 

tak v rámci zmluvy proste zadať jasné pravidlá akým, 

nejakej vizuálne koncepcie proste v pešej zóne a tak ďalej.  

Čiže, to asi by vyriešilo veľa problémov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

(poznámka: počuť ženský hlas „a to zobratie 

autoremedúrou“) 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Nie, nie, nie. Tam sa, tam sa to domotalo.  

(poznámka: počuť ženský hlas „nie, zobrali to 

autoremedúrou“) 

Ďakujem pek, ďakujem pekne za slovo. 

Ja ešte teda takto, že a, pred tým ako sa, ten 

pozmeňovák musí sedieť s tým, čo odznie. A troška sa nám to 

tu zamotalo. 

Tak ja, ja ešte poprosím pána spracovateľa, teda aj, 

hlavne predkladateľa, ktorí, ktorí čítali, ktorí čítali 

vlastne tú zmenu toho uznesenia, že aby si to autoremedúrou 

osvojili tak, že nepôjde o odporučenie mestskej rady, ale 

že pôjde o o to, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje. 

Schvaľuje to, čo máme v tom uznesení. 

A namiesto thajských masáží teda aj v tom uznesení 

bude masážnych služieb.  

A keď už mám slovo, tak ešte potom pána Tešoviča 

chcem vyzvať, aby nejakým spôsobom v tom svojom pozmeňováku 

sa zosúladil s týmto návrhom uznesenia, aby, aby teda 

neprebil ten jeho pozmeňovák to, čo tuná (gong) opravujeme. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Tešovič,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Ja si to v tom pozmeňováku osvojujem, len snáď 

návrhová komisia to nejak sleduje, že čo všetko tam už bolo 

dané.  

A ešte sa, ešte chcem ako upozorniť aj na to, že tie 

podmienky verejnej obchodnej súťaže, ku ktorému smerujú 

teraz tie, aj ten pozmeňovák, aj tie ďalšie veci, tak je 

v rozpore s tým textom uznesenia samotného, čomu úplne 

nerozumiem, lebo mám pocit, že to je trochu iný text ako 

bol na, na komisii a na rade. Neviem.  

Takže, len upozorňujem na to návrhovú komisiu, že či 

je to takto okej? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že už sa to vyjasnilo. 
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Pani Augustinič,  

máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 

No, ja som na tento priestor upozorňovala už dlho, 

lebo ste mnohí vedeli, asi ste si všimli, že bol prázdny. 

Takže, ja som niekoľkokrát upozornila magistrát, že ten 

priestor je prázdny. 

Chcem sa spýtať, ako sme sa vysporiadali, a teda, bol 

zatvorený, lebo predchádzajúci majiteľ skrachoval.  

Ja si pamätám, kedy sme to ešte kedysi dávno 

schvaľovali.  

A zároveň sa chcem spýtať, ako sme sa vysporiadali 

s tým, lebo pokiaľ viem, že on neplatil niekoľko rokov 

vôbec nájom? Že či sme ho nejakým spôsobom postihujeme, 

postihli, alebo teda ako sa s tým mesto vysporiadlo? Lebo 

viem, že, že ani neplatil, ani sme ho dlho nevypovedávali 

a tak ďalej.  

On, podľa mňa, tam už dávno nemal byť.  

No a na margo toho, čo si povedal, čo ste povedali, 

pán primátor, vy inom.  
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Ja súhlasím, ja rozumiem, čo chcete urobiť, že chcete 

ako keby diverzifikovať to, že nech nie sú všade kaviarne 

a podniky. Obávam sa však, že touto verejnou súťažou nič 

nedosiahneme, pretože, keďže poznám a robíme veľa prevádzok 

práve na Laurinskej, tak viem, aká, aká tam je nálada 

vlastne, akí ľudia tam chodia, že tá Laurinská v minulosti 

nežila. Teraz ako keby žije. Lebo teda tých kaviarní je tam 

viacej. Ale bohužiaľ, je to to jediné, čo tam reálne ide.  

Pretože pokiaľ tam urobíte, sú tam ešte nejaké 

obchody s oblečením, ktoré ale nie sú rentabilné a teda, sú 

pred zatvorením.  

To znamená, že tam si ľudia nechodia kupovať 

oblečenie. Pretože keď si chcú ísť oblečenie, idú do 

obchodného centra, kde majú dvadsať obchodov na výber. 

Nepôjdu sem, kde budú mať jeden malý obchodík.  

Pokiaľ tam skúsime, akože my sme, my sme naozaj že 

vy, vybrali všetky tie veci, ktoré by tam mohli ísť 

a povedali sme, že prihláste sa na niečo, čo, ja sa obávam, 

že sa nikto neprihlási. Že tam nevymyslí koncept. 

Preto si ja osobne myslím, že teda keď tam chceme mať 

niečo iné, tak si ten priestor nechajme a vymyslíme si tam 

niečo my.  
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To je jediný spôsob, ako si ja myslím, že môžme mať 

niečo iné, ako kaviareň, bistro, espresso, alebo čo ja viem 

čo. 

Bohužiaľ, viem, že oproti sa teraz otvorilo pánske 

kaderníctvo, okej, to ešte ide, ale to sú také posledné 

služby, ktoré tam ešte že reálne môžu ísť na tejto 

Laurinskej. Bohužiaľ. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja si myslím, že minimálne máme povinnosť to 

vyskúšať. Je možné, že to nakoniec skončí, že tam bude 

niečo mesto robiť.  

Ale mesto nemá nejaké že veľké portfólio služieb, čo 

tam môže poskytovať, alebo niečo. A okrem toho, podobný 

priestor za rohom sme zabrali MIBom (MIB).  

Niekto bude musieť začať, no. Možno práve tá ulica 

dostane nejakú inú, ako, ako tú, tú párti gastro ten 

fejslift (facelift). Uvidíme. Myslím, že to stojí za to, 

vyskúšať to.  

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

Ďakujem. 

Ja po po porade s návrhovou komisiou sťahujem ten môj 

pozmeňovák, lebo to, čo tu bolo prijaté ostatné, tak 

vlastne postačuje. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ešte chce spracovateľ? Alebo nechce?  

Pán Szabo,  

ešte máte. 

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

nehnuteľností: 

Ďakujem. 

Ja by som odpovedal, čo sa týka toho predošlého 

nájomného vzťahu.  

Je pravdou, že nájomník tam bol isté obdobie. počas 

toho obdobia posledné roky prevádzka bola aj zatvorená. 

Z toho dôvodu a z dôvodu, že nedoš, nedochádzalo k úhrade 

nájmu a ani dodržiavaniu splátkové, schváleného splátkového 
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kalendáru, mesto v minulom roku koncom roka vypovedalo 

nájomnú zmluvu. A práve preto už teraz je možné vyhlásiť 

verejnú obchodnú súťaž.  

S tým, že by som ešte možno doplnil, že v podmienkach 

v bode 2.15 je aj uvedené: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy.  

To znamená, že pokiaľ ešte počas toho, toho 

vyhlásenia verejnej súťaže a priebehu verejnej súťaže ak by 

došlo k nejakému, nejakej zmene účelu využitia zo strany 

mesta, tak ešte vždy to môžeme zastaviť ten celý proces. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A dávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, aby sme vedeli, o čom ideme hlasovať, pán 

poslanec Tešovič, on stiahol síce svoj návrh, ale predtým 

pokiaľ ide o tú prílohu a bod sedem, tak bolo zobraté 
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autoremedúrou to, že tie thajské masáže sa tam nahradia 

s tými masážnymi službami.  

To len aby sme vedeli, že aj bod sedem je vlastne 

zmenený v tej prílohe k uzneseniu.  

A potom samotné uznesenie, to bol, to prečítal 

spracovateľ a potom predkladateľ si ešte vzal autoremedúrou 

tie moje návrhy.  

Čiže, máme návrh uznesenia, že  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9a 

odsek 1 a tak ďalej, eee, a ten text už zostáva s tým, že 

tie thajské masáže sa tam nahradia masážnymi službami. 

Takže,  

(poznámka: počuť ženský hlas „a, a predajňa 

suvenírov. A predajňa suvenírov, hej?“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pardon, nepočujem. 

(poznámka: počuť ženský hlas „aj predajňa“, mužský 

hlas „predaj ...“) 

A predajňa suvenírov. To bolo autoremedúrou tiež.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

A predajňa suvenírov. Dobre. To tu nemám zaznamenané. 

Ale ak to bola autoremedúra, tak potom aj tá predajňa 

suvenírov. 

A takto upravený text návrhu uznesenia, môžte dať 

o ňom, pán primátor, teraz hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Aha, ešte (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Szabo,  

Ešte odpoveď dlžíte našim poslancom, či to doplatili 

ten dlh, ktorý tam bol?  

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

nehnuteľností: 

Riešime to súdnou cestou, lebo zatiaľ nám to ten 

nájomník nezaplatil. 

My sme práve preto aj vypovedali tú nájomnú zmluvu. 

Dvakrát sme, dokonca mesto mu dvakrát dávalo 

splátkový kalendár. Dvakrát ten splátkový kalendár 

nedodržal.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 27-Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 
201,09 m² v stavbe súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na 

Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

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  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 ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v 

stavbe súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej 7 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 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 nebytových 

priestorov vo výmere 201,09 m² na 1. poschodí, prízemí a v 

suteréne stavby so súpis. č. 108 na pozemku, parc. č. 4, 
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Laurinská 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na dobu 

neurčitú, za účelom predajní alebo 

poskytovania služieb s výnimkou kaviarní, reštaurácií, 

prevádzok espressa a bistra, masážnych služieb a predajní 

suvenírov, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou 

využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, s osobitne schválenými 

podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 

ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

 

Príloha k uzneseniu: 

 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Hlavné mesto SR Bratislava 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603 481 

Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom 

podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 138/191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž 
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na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 

nebytového priestoru na 

Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie 

za nasledovných súťažných podmienok: 

1. Prenajímateľ/vyhlasovateľ 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1 

814 99 Bratislava 

v zastúpení primátora: Ing. arch. Matúš Vallo 

IČO: 00603481 

číslo účtu (IBAN): SK 5875000000000025828453 

BIC (SWIFT): CEKOSKBX 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m2 na 

1. poschodí, prízemí a v suteréne stavby so súpis. č. 136 

na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 4 na Laurinskej 7 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 1656. 

Nebytový priestor pozostáva z hlavných priestorov vo výmere 

163,50 m² a obslužných priestorov vo výmere 37,59 m². 

Víťazný účastník súťaže sa zaväzuje zachovať hlavné 

priestory vo výmere 160,00 m². 
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3. Vyhlásenie súťaže 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú vyhlásené 

najneskôr do 14. 06. 2019. 

4. Termín ohliadky 

Ohliadka nebytového priestoru bude v termínoch  

24. 06. 2019 o 10,00 h. a 

15. 07. 2019 o 10,00 h. a 

15. 08. 2019 o 10,00 h. 

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového 

priestoru. 

5. Kontaktná osoba vyhlasovateľa 

Meno: JUDr. Monika Neuvirthová 

telefón: 02/59356228 

E-mail: neuvirthova@bratislava.sk 

6. Doba nájmu 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú v zmysle 

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

priestorov v znení neskorších predpisov. 

7. Účel nájmu 

Predajne alebo poskytovanie služieb s výnimkou kaviarní, 

reštaurácií, prevádzok espressa a bistra, masážnych služieb 

a predajní suvenírov. 
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8. Rekonštrukcia predmetu nájmu 

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytového priestoru 

na vlastné náklady najneskôr v lehote 3 mesiacov 

od začiatku nájmu. Počas rekonštrukcie nebytového priestoru 

nájomcom nebude prenajímateľ dodatočne poskytovať zľavu 

z nájomného. 

9. Informatívna výška nájomného 

Informatívna výška nájomného určená na základe Rozhodnutia 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 33/2015, ktorým 

sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty 

za vecné bremeno je vo výške 17 477,70 Eur ročne za celý 

predmet nájmu. 

Účastník je povinný uviesť v súťažnom návrhu ním ponúkanú 

výšku nájomného za celý predmet nájmu. Prípadné náklady na 

rekonštrukciu predmetu nájmu sa do nájomného nezarátavajú. 

Výška nájomného bude posudzovaná podľa bodu 3 tohto 

vyhlásenia /bude jedným z kritérií pre posudzovanie 

súťažných návrhov/. 

 A/ Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Obsah návrhu na uzavretie zmluvy 

1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie 

nájomnej zmluvy: 

Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie 

zmluvy o nájme, v zmysle zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
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predpisov 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, 

d) návrh výšky nájomného za nájom nebytových priestorov 

(poznámka: účastník súťaže si pri návrhu výšky 
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nájomného zohľadní všetky svoje náklady na 

rekonštrukciu predmetu nájmu v súlade s bodom 8) 

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 nebytového priestoru (predajne alebo 

poskytovanie služieb s výnimkou kaviarní, reštaurácií, 

prevádzok espressa a bistra, masážnych služieb 

a predajní suvenírov) – presný popis sortimentu, ktorý 

bude predmetom predaja alebo presný popis 

poskytovaných služieb 

 

1.2. 

a) Vzor súťažného návrhu zmluvy o nájme nebytových 

priestorov 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 nebytových priestorov musí byť 

spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť 

minimálne v siedmich vyhotoveniach riadne a 
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vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže. Podpisy 

účastníkov súťaže na návrhu zmluvy o nájme nebytových 

priestorov musia byť úradne overené. Vyhlasovateľ 

súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ak nebudú 

splnené podmienky v bode 1.2, a),b). 

 

1.3. Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť 

ním navrhovanú výšku nájomného za nájom nebytových 

priestorov, ktoré sú predmetom tejto súťaže. 

 

1.4 Účastník súťaže je povinný priložiť vizualizáciu 

(fotodokumentáciu) sortimentu predaja alebo 

poskytovaných služieb. 

 

2. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 

2.1. Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného 

návrhu zložiť finančnú zábezpeku zo svojho účtu vo 

výške 1 000,00 Eur prevodom na číslo účtu 

vyhlasovateľa súťaže číslo účtu (IBAN): 

SK7275000000000025824903, BIC-SWIFT: CEKOSKBX, 

variabilný symbol: 20197184. 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 
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vyhlasovateľovi vo výške 50,00 Eur, a to v hotovosti, 

v pokladni Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 

VS 20197184. (ako v bode 2.1.). Kópiu potvrdenia o 

zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú účastníci 

súťaže povinní priložiť k súťažnému návrhu do 

zalepenej obálky s označením podľa bodu 2 ods. 2.9. 

týchto podmienok. Táto náhrada sa účastníkovi súťaže 

nevracia. 

2.3. Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky 

započítaná do nájomného. 

2.4. Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr 

do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže. V prípade zrušenia 

súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude 

zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo 

dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo dňa 

odmietnutia súťažného návrhu. 

2.5. V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník 

akýmkoľvek spôsobom zmarí uzavretie zmluvy, zábezpeka 

prepadá v prospech vyhlasovateľa. 

2.6. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr 

v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov. 

2.7. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí 

lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 544 

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 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne 

nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke 

s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s 

označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového 

priestoru na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 14. 06. 2019 

do 28. 08. 2019 do 14,00 h., alebo zaslaný v dňoch 

od 14. 06. 2019 do 28. 08. 2019 na adresu Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením 

na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za 

deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej 

zásielky vyhlasovateľovi. 

2.10. Súťažné podmienky a podklady je možné získať : 

a) v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa 

nachádza na prízemí Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy v pracovných dňoch od 14. 06. 2019 

do 28. 08. 2019 v čase od 9,00 h do 14,00 h. 

b) na internetovej stránke mesta : www.bratislava.sk 
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2.11. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a 

súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 05. 09. 

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 nebytových priestorov 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 

nebytového priestoru zrušiť túto obchodnú verejnú 

súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí 

podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže 

bude uverejnené na úradnej tabuli Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy a na internetovej 

stránke www.bratislava.sk. 

2.14. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť 

návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam 

súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo 

vyhlásení súťaže. 

2.15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 

predložené návrhy. Odmietnutie predložených návrhov 

pod bodom 2.13. a 2.14. odošle vyhlasovateľ 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 546 

účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia 

obchodnej verejnej súťaže. 

2.16. Vyhlasovateľ 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 si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o 

nájme nebytového priestoru výlučne len s víťazom 

súťaže. 

2.19. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v 

termíne do 20. 09. 2019 na internetovej stránke 

mesta : www.bratislava.sk, ako aj na úradnej tabuli 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

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 

nebytových priestorov považované za východiskové 
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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. Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov sú: 

1. najvyššie ponúknuté nájomné za nájom nebytového 

priestoru v súlade s bodom 9 (posledná veta) a 

bodom 1.3. tohto vyhlásenia; toto sa primeranie 

vzťahuje aj v prípade použitia prvkov 

elektronickej aukcie 
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2. presný popis sortimentu, ktorý bude predmetom 

predaja alebo služieb, ktoré budú v nebytovom 

priestore poskytované 

3. vizualizácia (fotodokumentácia) ponúkaného 

sortimentu alebo ponúkaných služieb Váhové 

kritériá: výška ponúkaného nájomného - 55% 

ponúkaný sortiment alebo služby – 45% 

B / Obsah súťažného návrhu 

Súťažný návrh musí obsahovať: 

1. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa 

priloženého vzoru doplneného Účastníkom Podľa 

podbodu 1.1. b),d),f) a podbodu 1.3. 

2. Potvrdenie o finančnej zábezpeke v zmysle článku 2 

podbod 2.1. 

3. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej úhrady 

výdavkov vyhlasovateľa v zmysle článku 2 podbod 

2.2. 

4. Vizualizácia (fotodokumentácia) sortimentu predaja 

alebo poskytovaných služieb v zmysle článku 1 

podbod 1.4. 

C/ Sumár základných termínov obchodnej verejnej súťaže 

1. Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže 

najneskôr dňa 14. 06. 2019 
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2. Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov 

od 14. 06. 2019 do 28. 08. 2019 v čase od 09,00 h 

do 14,00 h. 

3. Termín predkladania súťažných návrhov 

od 14. 06. 2019 do 28. 08. 2019 do 14,00 h. 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných 

návrhov 05. 09. 2019. 

5. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené 

v termíne do 20. 09. 2019. 

6. Termíny ohliadky 24. 06. 2019 o 10,00 h, 

15. 07. 2019 o 10,00 h. a 15. 08. 2019 o 10,00 h. 

V Bratislave dňa ....................... 

Ing. arch. Matúš Vallo 

Primátor 

 

koniec poznámky) 
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BOD 28 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 
563/12, DUŠANOVI ZAJÍČKOVI, AKO 
MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU 
POD STAVBOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod dvadsaťosem, Návrh na predaj pozemkov 

v katastrálnom území Dúbravka Dušanovi Zajíčkovi, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou. 

Nech sa páči,  

pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o výmeru dvanásť metrov štvorcových  

v katastrálnom území Dúbravka. 

Žia žiadateľ žiada o predaj s cieľom majetkovo právne 

neho vysporiadania eee vzťahu k pozemku pod stavbou v jeho 

vlastníctve. 

Cena na základe znaleckého posudku je tam stodvanásť 

euro aj šesťdesiatpäť centov za meter štvorcový, čo pri 

celkovej výmere dvanásť metrov štvorcových  je suma 

tisíctristopäťdesiatjedna eur aj osemdesiat centov. 
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Stanoviská jednotlivých oddelení, odborných oddelení 

sú súhlasné.  

Mestská časť s predajom súhlasí.  

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta odporúča mestskému zastupiteľstvu 

prerokovať a schváliť materiál podľa predloženého návrhu 

uznesenia. 

Mestská rada materiál odporúča  prerokovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. K tomuto bodu. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia tak, ako nám bol 

predložený. Čiže, schvaľujeme majetkovo právne usporiadanie 
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pozemku tak, že schvaľujeme predaj tohto pozemku a v znení 

toho uznesenia ako bolo predložené.  

Môžte o tom dať hlasovať 

pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Ďakujem. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa jeden a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 28-Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 563/12, Dušanovi Zajíčkovi, ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 

 Prítomní: 29 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   
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J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNOJ. 
Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo  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 ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. 

č. 563/12, Dušanovi Zajíčkovi, ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku pod stavbou 

Uznesenie  
zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku podľa §9a ods. 8 

písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ v k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 563/12 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 12 m², evidovanom na LV č. 847, do vlastníctva 

Dušana Zajíčka, bytom Koprivnická 1/b, Bratislava, za kúpnu 

cenu 1 351,80 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude 

kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 
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BOD 29 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 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod dvadsaťdeväť.  

Návrh na predaj pozemkov v katastrálnom území Staré 

Mesto, Kollárovo námestie, spoločnosti Park Uan (One) 

Bratislava so sídlom v Bratislave ako v majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa. 

Pán Szabo,  

máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Celková výmera je deväť metrov štvorcových.  

Predmet prevodu je aj v súčasnosti užívaný 

žiadateľom, nakoľko sa na ňom nachádza sčasti stavba 

administratívnej budovy vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.  
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V súčasnosti je právny vzťah k obom pozemkom upravený 

zmluvou o vecnom bremene, na základe ktorej je hlavné mesto 

povinné strpieť na dotknutých pozemkoch presah časti budovy 

vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. 

Predajom pozemkov nepríde k zamedzeniu prístupu na 

iné nehnuteľnosti.  

Uvedený materiál odborné oddelenia, odborné oddelenia 

s uvedeným materiálom a predloženým materiálom súhlasia. 

Materiál bol prerokovaný aj na finančnej komisii 

a zároveň aj na komisii územného plánu, kde následne ešte 

došlo k diskusii, alebo ku komunikácii aj so žiadateľom. 

A po ujasnení niektorých informácií a po konzultácií aj 

s mestskou architektkou bol zaradený do rokovania mestského 

zastupiteľstva. 

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. 

Otvárame diskusiu k tomuto bodu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán, slovo má pán poslanec Tešo 

Tešovič. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Áno, tento, tento materiál už, už prešiel svoje 

kolečko.  

Viem, že bol odložený, ale ja by som teda navrhol 

ešte, aby sme ho ešte raz stiahli a odložili, aby sme 

vytvorili časový priestor na rokovanie, pretože mesto stále 

rieši v podstate celú tú víziu ako má to Kollárove námestie 

vyzerať.  

Takže, myslím že keď to počkalo tých iks rokov, tak, 

tak už naozaj nejaký, nejaký mesiac to ešte vydrží na to, 

aby sme, aby sme neurobili nejaké unáhlené rozhodnutie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďa ďakujem veľmi pekne. 

Ja iba doplním pána poslanca, že riešime to, aký bude 

osud garáží. Či budú, či nebudú a akým spôsobom sa to 

vyvinie. Jedna z možností je, že by sme chceli primäť 
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developera, aby, aby, aby, alebo majiteľa tejto budovy, aby 

ak garáže budú, skúsil povoliť vstup cez svoje garáže do 

nových garáží. Aby sme mali len jednu rampu. 

Aj takéto riešenie je na stole. A myslím, že by nám 

to pomohlo mať túto vyjednávaciu pozíciu s majiteľom tejto 

budovy pri tomto riešení. 

Takže, to je, to je jediná vec.  

Pán Grendel,  

máte slovo. 

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

V tom prípade rozumiem návrhu pána kolegu poslanca, 

lebo ináč som sa chcel spýtať, aký to má zmysel, ak ide len 

o kus chodníka v podstate.  

To je všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja sa ospravedlňujem. Nám to tam proste v celom tom 

systéme tam ostalo a nevyňali sme to. A tak som teraz 

akože. 

Pravda je taká, že keď to toľko počkalo, tak to ešte 

chvíľu počká. A zároveň mesto bude mať nejakú páku pri 
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vyjednávaní o tom, aby. Ak tam majú byť tie garáže, budú, 

aby tam neboli dve rampy zbytočne a použila sa táto rampa. 

Takže stiahnime to asi (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo). 

Takže, poprosím predkladateľa, ktorý tu nie je. Tak 

asi ja to tiež môžem tiež stiahnuť za mesto?  

Takže sťahujem tento návrh z rokovania.  

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 30 NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO 
NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
NA PODIELY K POZEMKOM V BRATISLAVE, 
K. Ú. VRAKUŇA, VO VLASTNÍCTVE DR. 
ELISABETH BRANIK 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďalej bod tridsať Návrh na uplatnenie alebo 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 

na podiely k pozemkom v Bratislave katastrálne územie  

Vrakuňa, vo vlastníctve do doktorky Elisabeth Branik. 
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Pán Szabo,  

máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o výmeru celkom tisícsedemstoosemdesiatjedna 

metrov štvorcových. Dokopy šestnásť parciel, kde mesto je 

poď podielovým spoluvlastníkom so žiadateľkou. 

Žiadateľka vzhľadom na to, že sme v podielovom 

spoluvlastníctve, tak nám z toho vyplýva zákonné predkupné 

právo. Z toho dôvodu žiadateľka túto ponuku predložila 

mestu. 

Čo sa týka samotných pozemkov, jedná sa o pozemky, na 

ktorých  je z prevažnej, z prevažnej časti komunikácia, 

respektíve verejná zeleň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 
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Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Je to otázka, podľa mňa, na Vrakuňu, keďže riešime 

budúcu parkovaciu politiku, či sa teda časť týchto 

parkovísk dostane do majetku, lebo viem si predstaviť, že 

by sme si to uplatnili a prípadne by sa tam urobilo nejaké 

verejné parkovisko. Lebo ak sa to dostane do súkromných 

rúk, tak predpokladám, že to budú platené parkovacie 

miesta. 

Takže, to je skôr na Vrakuňu, či teda  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

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

poslankyňa MsZ: 

nemá záujem to kúpiť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Vetrák. 
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Ďakujem. 

Pán Vetrák, 

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len doplním teda k tej otázke na spracovateľa, 

alebo na predkladateľa hlavne, že máme tam dve alternatívy, 

že teda, o ktorej chce, aby sa hlasovalo ako o prvej? Či 

o jednotke alebo o dvojke, aby sme potom vedeli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, hneď. 

Pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Ja sa ospravedlňujem, ja som ešte zabudol doplniť, že 

finančná komisia predmetný materiál prerokovala a komisia 

zaujala stanovisko, že odporúča mestskému zastupiteľstvu 

schváliť materiál v alternatíve jedna podľa predloženého 

návrhu uznesenia, čiže, neuplatniť si predkupné právo. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 563 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Kuruc. Pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

V podstate je to na rozhodnutí mestských poslancov, 

ale samozrejme, že vlas, aby tam súkromná osoba vlastnila 

parkovacie miesta, je potom pre nás veľký problém, lebo 

tých parkovacích miest vo Vrakuni je stále málo a bude to. 

Keď bude vlastniť zeleň, to by mi nevadilo, aspoň ich 

budeme naháňať, aby to kosili, ale parkovacie miesta, 

určite by problém bol. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžem, pán Szabo, vidieť presne ten, ten pôdorys, 

alebo to označenie v katastrálnej mape? 

Medzitým dám slovo pánovi Polakovičovi. 

Nech sa páči. 
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Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

V zásade presne to, čo sa teraz pýtaš ty, Matúš. 

Že je v tom návrhu vlastne ten pôdorys tuná, kde je 

teda zjavné, že tam ide o komunikáciu. A teda, tá 

komunikácia je, pokiaľ viem, stavba. A tá stavba je, teda, 

v niekoho vlastníctve. Je kopec vlatne komunikácii, kde sú 

pozemky niekoho, ale, ale stavba na nich, teda cesty sú, sú 

buď miestne alebo mestské a žijeme s tým. 

Čiže, úplne teraz neviem, že, že či toto nie je ako 

otváranie a možno aj v dobrom, Pandorinej skrinky, kde 

proste my začneme teraz ako keby vykupovať takto zabrané 

pozemky? 

Čiže, vlastne chcem odpoveď na to, že, že teda, čo sa 

stane reálne, aké sú varianty ďalej, keď teda si to 

predkupné právo neuplatníme, pani to predá niekomu inému, 

čo to znamená pre tú komunikáciu a pre tie parkovacie 

miesta?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

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

Ja by som v tomto smere akože dosť, dosť dal na aj, 

aj na názor možno pána starostu mestskej časti. 

Všeobecne ale môžem povedať, že nemá veľký zmysel 

vykupovať všetky, všetky pozemky pod našimi komunikáciami, 

pretože je ich toľko, že keby sme toto išli spraviť, tak 

môžme rovno zajtra ísť do nútenej správy. 

Jednoducho, to je, to je nereálne. 

Čiže, pokiaľ to neni nejaký špecifický priestor, 

ktorý naozaj má nejaké svoje génius loci, alebo máme s ním 

nejaký konkrétny zámer a alebo teda nejaký dôvod, ktorý by 

možno pán starosta mestskej časti vedel uviesť, tak to 

v zásade nemá nejaký veľký zmysel. 

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: 

Ja súhlasím s predrečníkmi. Samozrejme, bolo by to 

otváranie Pandorinej skrinky, ak by sme mali pod všetkými 

komunikáciami odkupovať pozemky, alebo podobne. 
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Čiže ja hovorím, ak je to pod komunikáciou, alebo je 

to pod zeleňou, nechajme im to tak, však nech sa o to 

starajú, lebo tak komunikáciu nezahradia.  

V prípade, že prídeme o parkovacie miesta, tak to 

bude trošku problém, lebo naozaj, tých parkovacích miest je 

vo Vrakuni málo. Aj keď je aj to parkovisko na tom pozemku, 

by bola stavba, ktorá je v našom vlastníctve, ale vždy to 

môže byť nejaký právny problém. Ale cestu nám určite 

nezahradia, aby sme cez ňu nemohli chodiť. 

Takže, ja by som skôr ešte možno s tými vlastníkmi 

rokoval o tom, že, že to rozdeliť na tie pozemky, ktoré sú 

pod parkoviskom a tie ostatné pozemky. Lebo, keď je zeleň, 

nech si to nechajú a ja ich budem naháňať, aby ju kosili. 

A pod nejakým ťarchou pokuty ich budem do toho tlačiť, aby 

naozaj k tomu došlo. Ale na parkovisku keď tam parkuje 

auto, tam dosť ťažko sa nám bude argumentovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite áno. 

Pán starosta Hrčka,  

nech sa páči. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 567 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Určite vlastník bude súhlasiť s tým, že to parkovisko 

nám nechá a tú zeleň a komunikácie si zoberie, z čoho 

nebude mať nič. 

Ale ak som ja správne pochopil, tak sa jedná 

o podiel, to znamená, že my sme tam spoluvlastník a my sa 

bavíme iba o predaji, alebo teda kúpe podielu, časti. 

To znamená, že aj keď tá časť sa prevedie na niekoho 

iného, tak sa neprevedie celé vlastníctvo, ale len, len 

podielová časť toho vlastní, spoluvlastníka. 

Tak či nám to, neviem, možno právne povie, aké tam sú 

potenciálne riziká, lebo stále my nebudeme mať, že by sme 

na to nemali žiadny dosah, nebudeme, samozrejme, absolútny 

vlastník. Ešte otázka, že či sme väčšinový vlastník, alebo 

či sme všade väčšinový vlastník, alebo v akom podiele sme 

vlastníci, ale akým spôsobom to môže spôsobiť problém?  

Lebo, to nie je o to, že asi o tie priestory prídeme. 

A otázka znie, že čo sa vlastne v te v tom stave zmení?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 
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Pán Szabo,  

viete to upresniť? Lebo toto je správna poznámka. 

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

nehnuteľností: 

Ďakujem. 

Ja som hneď naschvál na začiatku aj u upozornil 

presne na to, že tu sa jedná o podielové spoluvlastníctvo. 

Čiže, je tu zákonné  predkupné právo. A o rozhodovaní 

je uplatnení si, respektíve neuplatnení si predkupného 

práva je v kompetencii mestského zastupiteľstva. Z toho 

dôvodu je tento materiál predkladaný. 

A čo sa týka otázky následného riešenia. 

V tomto prípade žiadateľka, respektíve podielový 

spoluvlastník medzičasom aj podal návrh na Okresný súd na 

vysporiada, vyporiadanie spo  spoluvlastníckych podielov. 

To znamená, že v prípade ak by nedošlo k odkúpeniu 

podielov a vzhľadom na na rozhodnutie mestského 

zastupiteľstva sa môže stať, že, že súd aj ke, aj keď je 

povinný prihliadať na účelné využitie veci, môže nariadiť 

odpredaj, odpredaj daného pozemku a takýmto spôsobom 

podielový p podielovo vyporiadať jednotlivých podielových 

spoluvlastníkov. 
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Teda môže sa stať, že tým pádom by sme prišli 

kompletne o pozemok pod komunikáciou, respektíve pod 

zeleňou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Polakovič,  

máte slovo. 

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

A len stále teda neviem či bolo odpovedané na to, na 

to, že keďže tam je naša stavba, teda naša cesta, že, že či 

to stále aj v tomto prípade niečo zmení. 

A len chcem doplniť, aby som nebol pochopený zle, 

lebo toto je obrovská trauma množstva generácií 

Bratislavčanov, ktorých vlastne dedičné pozemky sú pod, pod 

rôznymi stavbami a cestami. A nevedia sa tak, samozrejme, 

logicky ako keby dostať k tým pozemkom, lebo sú využívané 

na iný účel a nevedia ani získať nejakú finančnú 

kompenzáciu. 

Čiže, ja mám, keďže máme aj u nás v rodine vlastne 

túto situáciu, že úplnú empatiu voči, voči týmto ľuďom, len 

žiaľ, sme proste presne v situácii ako povedal Rasťo 

Tešovič, že, že môžme ísť rovno do nú nútenej správy, keď 

začneme toto robiť.  
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Tak len poprosím odpoveď na to, na tú stavbu, ktorá 

tam je, že vlastne, čo sa potom stane aj keby ten súd 

dokonca vyhrali. Tam je cesta, sú tam parkovacie miesta, 

ktoré sú, pokiaľ viem, teda naše. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Áno, pán Szabo,  

počúvam vás. 

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

nehnuteľností: 

Na pozemku, na predmetnom pozemku sa v prevažnej 

väčšine nachádza cesta, komunikácia a a verejná zeleň. To 

znamená, že môže nastať aj taká situácia, že následne, 

pokiaľ by došlo podiel, vyporiadaniu podielového 

spoluvlastníctva forbou predaja pozemku, tak následne ak by 

nejakým špekulatívnym spôsobom došiel k tomu, alebo došlo, 

prešlo k vlastníctvo na tretiu osobu, následne by mohlo 

dôjsť k vymáhaniu bezdôvodného obohatenia, čo sa tohto 

týka.  

Ešte raz by som upresnil. 

Neriešime tu ani zámenu pozemkov, ani kúpu pozemku 

pod komunikáciou, presne z uvedeného dôvodu, že tých 
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pozemkov je strašne veľa. A to by bolo otvorenie Pandorinej 

skrinky. Nehovoriac o tom, že v súčasnej dobe je v príprave 

zákon, ktorý by mal riešiť do budúcna majetkovo-právne, 

alebo mohol by vyriešiť do budúcna majetkovo-právne 

vysporiadanie pozemkov pod komunikáciami. Ale pozemkov, 

ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb. 

A ešte raz upozorňujem. Preto sme predkladali tento 

materiál, že došlo k ponuke na uplatnenie predkupného práva 

podielového spoluvlastníka, o o čom môže rozhodnúť mestské 

zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo má eee v tejto veci 

kompetenciu rozhodovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Okrem finančnej stránky, čiže dvadsaťjednatisíc euro, 

ak som dobre pochopila, pri odkúpení, to má aj urbanistický 

dosah. A to hovoril pán starosta. 

Či nám naozaj. Čo sa stane, keď budeme vlastníkmi 

teda tej časti? Keď si ju odkúpime, budeme mať potom 
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poluprá, teda môžme spolurozhodovať o tom, komu sa to predá 

na aký účel?  

Pretože tu ide naozaj, keď sa pozriete na to, je tam, 

neviem koľko parkovacích miest. Je tam nejaká zeleň, 

predpokladám, že majiteľ, budúci majiteľ, ak sa teda im 

podarí predať tento majetok, alebo keď sa mi vzdáme toho 

podielu, tak majiteľ predá jednotlivé parcely, minimálne 

tie parkovacie miesta, jemu nič iné sa tam nedá predať, 

nebude predávať cestu, ale otázka je to, čo hovoril pán 

starosta, jemu to skomplikuje život. Či to teda stojí za 

tých dvadsaťjednatisíc alebo nestojí?  

Čo sa stane, keď to odkúpime? Čo sa stane? Aké máme 

práva, alebo na čo máme právo?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Ak si uplatníme predkupné právo, staneme sa 

stopercentnými vlastníkmi uvedených pozemkov a tým pádom 

dôjde aj k ukončeniu súdneho žaloby na, na vyporiadanie 

podielového spoluvlastníctva  
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Čiže, tým pádom o tie pozemky následne už nemôžeme 

prísť. A budeme stopercentnými vlastníkmi. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ale iba chcem povedať, že aj keby to neboli naše 

pozemky, tá stavba, to parkovacie miesto, tá cesta je naša 

predsa.  

Takže, nemohol by nikto len tak  s tým manipulovať, 

ani, ani nejakým spôsobom by to, podľa mňa, stále by sme 

boli veľmi v hre.  

A okrem iného, stále sa bavíme len o podiele. Takže, 

by som asi nerobil, nebral by som to tak akože vážne. 

Je pravda, že v momente, keď povieme, že to chceme 

kúpiť, otvárame neskutočnú vec. 

Pán Kuruc,  

máte slovo. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja možno ešte fakt na záver.  

Počkajme si na rozhodnutie súdu. Však keď súd 

rozhodne, tak potom budeme musieť konať.  
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Sme tam stále len spoluvlastník, takže aj tak oni bez 

nás, či to predajú niekomu inému, alebo komukoľvek, stále 

sme spoluvlastník.  

A my kľudne môžme ich požiadať ako spoluvlastníka, že 

ideme opravovať cestu, hej? Nech nám oni teda prispejú na 

ňu, keď sú spoluvlastníci. Keby teda išlo do tuhého. Môžme 

urobiť aj my teda protikrok. Ideme toto budovať a vy ako 

spoluvlastníci poďte s nami.  

Takže, ja by som osobne fakt, preto som sa aj na 

začiatku nechcel vyjadrovať, lebo otvoríme Pandorinu 

skrinku a bude vždy problém. Ale je na stole zmena zákona. 

Je to na súde. Ja navrhujem, aby sme si fakt neuplatnili 

a uvidíme, čo bude. Lebo myslím si, že toto by nebolo dobré 

riešenie. A dvadsaťjedna tisíc radšej pre Vrakuňu niekde 

inde miňme, pán primátor. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: primátor sa zasmial) 

Jasné. 

Súhlasím. 

Pán Budaj,  
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nech sa páči. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Systémovo každý musí povedať po práve, že treba 

vysporiadať majetky pod verejnými priestranstvami. Ale 

v tom naozaj mestu musí pomôcť štát. 

To je potom rozhodnutie, ktoré urobil štát. presne 

tak, ako to bolo s bytmi. Bratislava nie je spôsobilá ani 

pri to, ani pri parkovacej politike dokonca vysporiadať 

majetky pod verejnými priestranstvami. 

Čakať na výsledok súdu v každom prípade.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že dávam slovo návrhovej komisii. Myslím, 

že sa dohodnime, že ideme hlasovať. 

Musíme hlasovať za obe varianty?  
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Predseda návrhovej komisie 

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

No, práve, ja som pochopil predkladateľa tak, že 

s odvolaním sa na stanovisko finančnej komisie, že budeme 

ako o prvom hlasovať o neuplatnení. Čiže, o tej alternatíve 

jedna.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Predseda návrhovej komisie 

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

A podľa toho, že či prejde, neprejde, tak sa 

dostaneme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, myslím, že tom sa zhodujeme. O neuplatnení. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže, môžte dať. Môžte dať hlasovať o tej 

alternatíve jedna, pán primátor, že neuplatňujeme 
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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.) 

Nie, neuplatnenie si nároku na to. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna. 

Za dvadsaťosem, proti tri, zdržalo sa tri a 

nehlasovalo tri. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 30-Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislavy na podiely k pozemkom v 
Bratislave, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve Dr. Elisabeth 

Branik 

 Prítomní: 31 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 
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R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ZDRŽAL SA 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ZDRŽAL SA 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 uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislavy na podiely k pozemkom v 

Bratislave, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve Dr. Elisabeth 

Branik 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

1. k spoluvlastníckemu podielu 40/240 prislúchajúcemu 

k pozemkom registra „C“ KN, a to parc. č. 631/170 – 

ostatné plochy v celkovej výmere 53 m², pozemok, parc. 

č. 3972/1 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej 

výmere 70 m², pozemok, parc. č. 3972/2 – zastavané 

plochy a nádvoria, evidovaným na LV č. 1148, k. ú. 

Vrakuňa, od spoluvlastníčky Dr. Elisabeth Branik, 

Dählchen 18, 514 65 Bergisch Gladbach, Spolková 

republika Nemecko, za kúpnu cenu 2 301,07 Eur, 

2. k spoluvlastníckemu podielu 101/480 prislúchajúcemu 

k pozemkom registra „C“ KN, a to parc. č. 631/171 –

ostatné plochy v celkovej výmere 88 m², pozemok, 
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parc. č. 631/172 – ostatné plochy v celkovej výmere 

406 m², pozemok parc. č. 3972/7 – zastavané plochy 

a nádvoria v celkovej výmere 63 m², parc. č. 3972/8 –

zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 12 m², 

parc. č. 631/174 – zastavané plochy a nádvoria 

v celkovej výmere 32 m², parc. č. 631/175 – zastavané 

plochy a nádvoria v celkovej výmere 38 m², parc. č. 

631/176 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 

36 m², evidovaným na LV č. 1149, k. ú. Vrakuňa, 

od spoluvlastníčky Dr. Elisabeth Branik, Dählchen 18, 

514 65 Bergisch Gladbach, Spolková republika Nemecko, 

za kúpnu cenu 7 952,00 Eur, 

3. k spoluvlastníckemu podielu 48/288 prislúchajúcemu 

k pozemkom registra „C“ KN, a to parc. č. 631/173 –

ostatné plochy v celkovej výmere 268 m², parc. 

č. 631/177 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej 

výmere 7 m², parc. č. 631/178 – ostatné plochy 

v celkovej výmere 134 m², parc. č. 3972/4 – zastavané 

plochy a nádvoria v celkovej výmere 394 m², evidovaným 

na LV č. 1508, k. ú. Vrakuňa, od spoluvlastníčky 

Dr. Elisabeth Branik, Dählchen 18, 514 65 Bergisch 

Gladbach, Spolková republika Nemecko, za kúpnu cenu 

8 885,19 Eur, 
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4. k spoluvlastníckemu podielu 2/6 prislúchajúcemu 

k pozemkom registra „C“ KN, a to parc. č. 631/179 –

ostatné plochy v celkovej výmere 13 m², pozemok, 

parc. č. 3972/3 – zastavané plochy a nádvoria 

v celkovej výmere 82 m², evidovaným na LV č. 4698, 

k. ú. Vrakuňa, od spoluvlastníčky Dr. Elisabeth Branik, 

Dählchen 18, 514 65 Bergisch Gladbach, Spolková 

republika Nemecko, za kúpnu cenu 2 101,90 Eur, spolu 

za kúpnu cenu 21 240,16 Eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 31 NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO NA 
NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY NA 
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL PRISLÚCHAJÚCI 
K STAVBE SO SÚPIS. Č. 2966 
A K POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
STARÉ MESTO, PARC. Č. 7585 VO 
VLASTNÍCTVE ALEXANDRA ŠALGU – 
KÝČERSKÉHO ULICA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme asi na tridsiaty prvý bod, Návrh na uplatnenie 

p pč. 

Áno. 

Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného 

práva mesta Bratislavy na spoluvlastnícky podiel prislúca 

chajúci k stavbe v katastránom území Staré Mesto vo 

vlastníctve Alexandra Šalgu. 

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

nehnuteľností: 

Predmetom predkupného práva je spoluvlastnícky podiel 

vo velkosti dvoch tretín prislúchajúcich k pozemku vo 

výmere stoosemdesiatdeväť metrov štvorcových v katastrálnom 

území Staré Mesto a k stavbe so súpisným číslom 2966 
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umiestnenej na uvedenom pozemku. Oba zapísané na liste 

vlastníctva 3132 na Kýčerského ulici v Bratislave. 

Alexander Šalga má v úmysle previesť svoj 

spoluvlastnícky podiel o veľkosti dvoch tretín 

prislúchajúci k uvedenej stavbe a pozemku na záujemcu 

tretiu osobu, ktorý prejavil záujem o kúpu uvedeného 

spoluvlastníckeho podielu za kúpnu cenu stodvatisíc eur.  

Stanoviská jednotlivých oddelení sú sú súhlasné, 

respektíve uvedené v materiáli. 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala. 

Komisia zaujala stanovisko, že odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť materiál. 

Čiže, alternatíva, v alternatíve jedna podľa 

predloženého návrhu uznesenia, čiže uplatniť si v tomto 

prípade predkupné právo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Áno, pán Berka, počúvame. 
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Mgr. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Chcem len povedať, že ide o zaujímavú lokalitu. 

V blízkosti trhu na Žilinskej. Nachádza sa tam viacero 

budov jednak Starého Mesta a občianskej vyda vybavenosti.  

Ide o lokalitu, ktorá v prípade, že by sa nám 

podarilo získať túto nehnuteľnosť do do majetku celú, je, 

ide o dobrú kúpu. A ale aj v prípade, že by sa to 

nepodarilo, tak z pohľadu investície, je to dobré 

rozhodnutie. 

Čiže, by som sa rád prihovoril za uplatnenie si tohto 

predkupného práva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak nikto nemá žiadny návrh, tak dávam, dávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu schvaľuje a teda 
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tú alternatívu jedna najskôr ideme hlasovať, uplatnenie 

predkupného práva k tým podielom, čo sú tam uvedené. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tej alternatíve jedna. 

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 tridsať. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jeden. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 31-Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na 

spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k stavbe so súpis. č. 
2966 a k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 

7585 vo vlastníctve Alexandra Šalgu – Kýčerského ulica 
 

 – alternatíva I. 

 Prítomní: 30 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

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

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
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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 NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
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 spoluvlastnícky podiel 

prislúchajúci k stavbe so súpis. č. 2966 a k pozemku v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7585, vo 

vlastníctve Alexandra Šalgu – Kýčerského ulica 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 

na nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3132, a to na pozemok 

registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7585 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 189 m², a na stavbu 

so súpis. č 2966, umiestnenú na pozemku registra „C“ KN, k. 

ú. Staré Mesto, parc. č. 7585 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 189 m², od podielového spoluvlastníka Alexandra 

Šalgu, bytom Šášovská 14, Bratislava, 

1. za kúpnu cenu 102 000,00 Eur, za podiel vo veľkosti 2/3 

v prípade, ak si zákonné predkupné právo na podiel vo 

veľkosti 2/3 vo vlastníctve Alexandra Šalgu, bytom 

Šášovská 14, Bratislava, uplatní výlučne hlavné mesto 

SR Bratislava, 

2. za kúpnu cenu 51 000,00 Eur, za podiel vo veľkosti 2/6 

v prípade, ak si zákonné predkupné právo na podiel vo 

veľkosti 2/3 vo vlastníctve Alexandra Šalgu, bytom 

Šášovská 14, Bratislava, uplatní hlavné mesto SR 

Bratislava a zároveň aj ďalší podielový spoluvlastník 

Viliam Šalga, bytom Ontário, Kanada. 

koniec poznámky) 
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BOD 32 INFORMÁCIA O VZDANÍ SA ČLENSTVA ING. 
MARIÁNA MIŠKANINA, PHD., AKO OBČANA-
NEPOSLANCA V KOMISII FINANČNEJ 
STRATÉGIE A PRE SPRÁVU A PODNIKANIE 
S MAJETKOM MESTA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo tridsaťdva, Návrh o vzdaní sa členstva 

inžiniera Mariána Miškanina, píejdždí (PhD.) ako občana-

neposlanca v komisii finančnej stratégie p a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči, pravdepodobne, asi, možno k tomu ani 

netreba nič povedať. Myslím, že je to jasné o čo ide. 

Takže rov, dávam slovo, dávam slovo na diskusiu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii v tom prípade. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo pre po prerokovaní materiálu berie na 
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vedomie vzdanie sa členstva inžiniera Mariána Miškanina, 

píejdždí (PhD.)  ako občana-neposlanca v komisii finančnej 

stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

mestského zastupiteľstva ku dňu 30. 4. 2019. 

Môžte dať o tom hlasovať, 

pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 32-Informácia o vzdaní sa členstva Ing. Mariána 
Miškanina, PhD., ako občana-neposlanca v komisii finančnej 

stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 28 Áno 28 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 ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
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   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vzdaní sa členstva Ing. Mariána Miškanina, 

PhD., ako občana-neposlanca v komisii finančnej stratégie a 

pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

vzdanie sa členstva Ing. Mariána Miškanina, PhD., ako 

občana-neposlanca v komisii finančnej stratégie a pre 

správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ku dňu 30. 04. 

2019. 

koniec poznámky) 
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BOD 33 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:. 

Bod číslo tridsaťtri. Informácia o vybavených 

interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči, máte slovo, pani Kiczegová. 

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

oddelenia: 

Dobrý deň. 

Takže, boli vám, 28. 3. boli podané štyri 

interpelácie. Na všetky štyri bolo, bolo, boli odpovede 

v termíne do 27. 4. Odpovede boli zaslané a tu sú vám 

predložené. 

Nech sa páči. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že toto berieme nejakým hlasovaním na 

vedomie, alebo?  

Prosím vás, tak dávam slovo návrhovej komisii.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Neprebehla diskusia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte, eee, prepáčte.  

Už sa ospravedlňujem. 

Otváram diskusiu poslancov. 

Ospravedlňujem sa vám, poslanci. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 
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Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo, či chcel niekto diskutovať? Už je uzavretá 

diskusia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha. Pardon.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte. Áno. Otváram ešte raz diskusiu poslancov.  

Nech sa páči,  

pán Grendel, máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Ubezpečujem kolegov, že nie je to žiadna obsesia, ale 

mne proste ten bazén na  Žižkovej nedá spávať.  

Pán primátor,  

15. marca som od vás dostal prvýkrát odpoveď, kde ste 

konštatovali, že rozsudok Okresného súdu Bratislava I 

v tejto veci nebol v rámci vnútornej distribúcie pošty 

riadne doručený príslušnej sekcii, následne oddeleniu 

a poverenému zamestnancovi na ďalšie spracovanie. 
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A teraz na moju opakovanú interpeláciu v máji zase 

konštatujete, že zásielka bola riadne odovzdaná do, teda 

riadne zaevidovaná do informačného systému a následne bola 

zásielka odovzdaná neotvorená do uzamknutej triediacej 

schránky sekcie právnych činností na ďalšie spracovanie 

a na záver konštatujete, že zamestnanec podateľne nebol 

zodpovedný.  

Ale neriešite, že kto bol zodpovedný, za opakujem, 

stav, že majetok v hodnote milión štyristotisíc eur sa 

dostal do rúk súkromného vlastníctva bez toho, že by za 

tento majetok zaplatil. 

Takže mesto prišlo o pozemky v hodnote milión 

štyristotisíc a nemá ani peniaze, ani pozemky.  

A prepáčte, ja vám s tým nedám pokoj do vtedy, kým sa 

nedopracujem k tomu, ak to nie je zodpovednosť zamestnancov 

podateľne, tak proste, koho je to zodpovednosť?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Naopak, veľmi pekne ďakujem za vašu trpezlivosť.  

Musíme to tu v systéme vykopať. Akože, sy systém sa  

zatiaľ bráni, ale my ho premôžeme. 
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Takže, ja, mňa to tiež veľmi zaujíma. Mňa to tiež 

veľmi zaujíma. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja aj na žiadosť verejnosti som si vyžiadala všetky 

zmluvy o predaji pozemkov pre ef cé (FC) Artmédia 

v Petržalke pri Sade Janka Kráľa. 

Takže, v týchto interpeláciách si ich môžte nájsť na 

internete a môžte si ich prečítať. Sú z roku 2004 až 2005. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Igor Polakovič. 

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

Ja chcem veľmi pekne ďakovať, eee, poďakovať za 

odpoveď, ktorú som dostal na svoju interpeláciu, ktorej 

súčasťou je aj oznámenie, že hlavné mesto Slovenskej 

republiky  neeviduje so spoločnosťou EKO HOLDING Slovakia 
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zmluvu o nájme pozemkov na zastávke emhádé (MHD) na 

Patrónke.  

Ide o ten slávny automat na syry, ktorý bol pre 

preložený, za čom veľmi vďačný.  

Čiže, už nebla, nebráni prestupovaniu, ani výhľadu na 

informačnú tabuľu. Ani výhľadu na autobusy. Ale stále ma 

proste zaráža, že ten automat bol proste presunutý 

a zároveň my nemáme žiadnu zmluvu o prenájme. Čiže, vlastne 

tam je zadarmo.  

Tak chcem by so, chcel by som len poprosiť, aby si 

teda, sme si v tom spravili nejaký poriadok a buď sa 

rozhodli, že mu tú zmluvu na prenájom dáme a bude za to 

platiť, alebo že ten automat pôjde úplne preč. To už 

nechávam na posúdení mesta.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To pravdepodobne v tom bude Dopravný podnik. 

Ďakujeme. Pán Szabo sa toho chopí a zistíme to.  

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že dávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

Informáciu o vybavených interpeláciách poslancov mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

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. 

Prítomných dvadsaťsedem. 

Za dvadsaťšesť, proti nula, zdržal sa jeden, 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 33-Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 27 Áno 26 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám.  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  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.  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ZDRŽAL SA 

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: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 05. 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 35 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na posledný bod dnešného programu, a to je bod 

Rôzne. 

O otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nech sa páči. 

Pán Kuruc,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pán primátor. 

Ja by som v prvom rade chcel poďakovať vedeniu 

hlavného mesta za dobre zvládnuté Majstrovstvá sveta 

v hokeji. Naozaj si myslím, že to bolo na špičkovej úrovni 

a mesto zo svojej, zo svojej pozície urobilo maximum čo 

mohlo. 

A ďakujem, určite aj v mene všetkých poslancov za to, 

že sme si mohli pozrieť niektoré tie zápasy z bratislavskej 

lóže, čo doteraz nikdy nebolo umožnené a chodili tam len 

blízky priatelia bývalého primátora. 
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Ale jediný problém, ktorý ma tak trošku za zarazil 

v dnešnej pretechnizovanej dobe, že nedostatočná wifina je 

teda na, na tom štadióne našom. Na čo ma upozornila moja 

pätnásťročná pubertálna dcéra, že nemohla toľko tam 

esemesko, alebo teda nejak eee, eee, na tom smartfone 

pracovať. 

Tak by som chcel, možno, pán primátor, ťa požiadať, 

aby si zo svojej pozície s riaditeľom STARZu (STARZ) 

porozprával o tom. Keď tam budeme v budúcnosti mať množstvo 

iventov (eventov) a podobne, lebo pravdepodobne, hokej sa 

tam už hrať nebude a budú sa tam určite robiť rôzne iventy 

(event), koncerty a podobné or organizované veci.  

Tak či by teda nemohol STARZ uvažovať o tom, aby tam 

poriadnu wifinu zaviedol, lebo určite keď tam príde deväť 

a pol tisíc ľudí, tak budú na tom trošku závislí. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Určite áno. 

Možno iba taká krátka informácia, vlastne, my sme 

drvivú väčšinu tých lístkov rozdali organizáciám, kolegom 
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z magistrátu, ktorí losovali v dvoch súťažiach. A posledné 

štyri zápasy, tie najlepšie, mali deti so svojimi rodičmi, 

čo bola veľmi pekná vec a mali sme z toho dobrý pocit. Lebo 

do tej súťaže nám došlo vyše dvesto návrhov a vylosovala 

naša komisia odborná tie deti a bolo to veľmi pekná vec, 

tTakže.  

A ďakujem aj veľmi vám, že, že, myslím, že ten 

šampión bol naozaj, naozaj sme mali z neho dobrý pocit.  

Čo samozrejme nemôžem nespomenúť viceprimátora 

Káčera, ktorý, ktorý ho mal na starosti u nás. To musím 

povedať. 

Takže, malý potlesk pre Káčera. Určite áno. 

(Poznámka: potlesk v rokovacej sále) 

A hlavne teda to bola moja všetko. 

(poznámka: smiech) 

Za to môžem ja. 

Takže, ďakujem veľmi pekne. 

Poďme ďalej. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Tak myslím, že o šta, o o hokeji, respektíve 

o štadióne sa tu ešte dneska budeme baviť. 

Pán Tešovič,  

máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som v bode Rôzne chcel zaradiť jeden, jeden 

spoločný návrh, ktorý mám s pánom, s pánom kolegom Vetrákom 

a môžem povedať, že to je možnože ešte aj viac jeho 

iniciatíva, ku ktorej som sa ja veľmi rád pripojil. 

Možno viacerí z vás sledujete z času na čas 

informácie ohľadom pozemku hlavného mesta, ktorý bol 

predaný v zmysle uznesenia číslo 600/97 zo dňa 25. 9. 97.  

Napriek tomu, že, napriek tomu, že vo vzťahu k tomuto 

pozemku bol uplatnený reštitučný návrh a samozrejme, toto 

sa zacyklilo do takých, do takých právnych absurdít, že, že 

v podstate je to, je to niekoľkoročný, alebo už niekoľko 

desia desiatok ročný problém, ktorý v podstate ne nevieme 

nijakým spôsobom rozseknúť.  

A mám stále taký pocit, že aj tí poslanci, ktorí tu 

pôsobia v jednotlivých volebných obdobiach v príslušných 
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komisiách si to ako keby odovzdávajú, ako, ako povolanie 

Chárona, že vždy to prejde na toho druhého. 

A ja by som bol naozaj rád, keby sa nám to v tomto 

volebnom období podarilo aspoň trošku rozseknúť a spraviť 

spravodlivosti zadosť. 

S mnohými, mnohých z vás určite aj, aj oslovoval 

občan, ktorý sa o toto zaujíma, o ktorého, teda domnelý, 

alebo pozemok ide. A preto tu máme návrh uznesenia, kde by 

sme chceli uložiť komisii finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta, aby sledovala túto 

záležitosť týkajúcu sa tohto pozemku, osobitne po zrušení 

tohto uznesenia ako nezákonného a aby sa vyjadrovala 

k návrhu opatrení vedenia hlavného mesta Bratislavy v tejto 

záležitosti. A ak to bude potrebné s prihliadnutím na jej 

súčasný stav tejto situácie a ďalší vývoj súdnych a iných 

konaní príslušnými orgánmi. 

Čiže, išlo by o to, že by sme dostávali v podstate 

zrejme z operatívnej porady, prípadne z príslušného 

oddelenia magistrátu informáciu o stave a komisia by to, by 

to paralelne v podstate posudzovala a dávala by informácie, 

potom výstupy von. 

Ďakujem veľmi pekne.  
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Predsedajúci: Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech sa páči, slovo má pán Vetrák faktickou. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Ja to teda ešte dovysveľujem. 

A jednu vec by som chcel trošičku spresniť teraz po 

rozhovore s organizačným oddelením, aby sa nám to lepšie 

vykazovalo, aj Rasťa chcem poprosiť, že by sme si to 

obidvaja teda zobrali nejakým spôsobom autoremed, teda to, 

aby si súhlasil s tým, čo poviem. Lebo však sme obidvaja 

predkladatelia. 

Tam my máme termín daný priebežne toho uznesenia. Ale 

teda, navrhoval by som tak, že by sme to dali štvrťročne 

a s tým, že počnúc od 1. 7. a to aj kvôli tomu, že my na 

konci júna prídeme ešte s návrhom na zrušenie toho 

uznesenia, ktoré doteraz ukladalo zastupiteľstvo sa týmto 

prípadom zaoberať polročne.  

Čiže, inými slovami, my chceme tú, tú teda to 

riešenie toho prípadu preniesť na vedenie mesta 

v súčinnosti s finančnou komisiou, lebo ide o dosť zložitý 
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aj odborný prípad. A nazdávame sa, že riešiť to na 

zastupiteľstve bude menej efektívne. 

Čiže, teraz to presunieme na finančnú komisiu (gong), 

potom v júni zrušíme to pôvodné 

Predsedajúci: Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech sa páči, kolego má, eee, kolega.  

Slovo má kolega Vagač. 

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

Ďakujem. 

Vážené kolegyne a kolegovia,  

preto aby som nemusel všetko hovoriť, ale respektíve, 

aby som teda vás ničím neprekvapoval, tak som vám poslal 

včera návrh do bodu Rôzne. 

Jedná sa o projekt Vydrice, ktorú sme videli 

v prezentácii od developera. Niektorí sa s ňou zoznámili na 

tejto prezentácii. 

Ide mi hlavne o to, že po tej prezentácii sme 

zistili, že, že tá hĺbka tej diskusie alebo tá, tá miera 

tých možných pripomienok, to už sa nedostavilo. 
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A samozrejme, aj mnoho občanov sa pýtalo, že kedy tento 

projekt bude na verejnú diskusiu aj pre, pre nich. 

Takže, my sme s tým zaoberali na dvoch komisiách 

poslaneckých a v obidvoch sme sa zhodli na takom vyhlásení, 

ktoré som vám tam priložil. 

A teraz mi ide o to, aby, aby sme k tomu zaujali aj 

nejaké stanovisko, ktoré by umožnilo rozprúdiť o tom 

diskusiu a hľadať aspoň v niektorých veciach také 

optimálnejšie riešenie.  

Takže, dneska by som chcel, aby, vás poprosiť, keby 

sme mohli prijať uznesenia, ktoré, ktoré som vám tam 

napísal.  

Ide mi hlavne to v tom v tom vyhlásení, ktoré, ktoré 

mášte, môžete si pozrieť, ktoré sme dali ako na verejnosť, 

že, že treba sa na to pozerať. To je pamiatková rezervácia 

a tie výšky budov, alebo to, čo sa tam chystá, navždy zmení 

vizuál Bratislavy.  

To je proste. Tá výška a ten objem a to všetko, čo 

sa, čo sa tam chystá, to nebude už dneska, alebo po tej 

výstavbe tak, ako to poznáme. A a symbol Bratislavy je 

hradný kopec a hrad. Tak myslím si, že tá miera citlivosti 

toho stvárnenia, to je vec, ešte by som povedal, na 

diskusiu pre nás všetkých a je to práve preto, že takéto, 
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takáto vec sa nedá sprivatizovať. To síce sú tie pozemky 

privátne, ale, ale  to, kde žijeme my ako v meste, to nie 

je privátne.  

Tak preto, preto toto vyhlásenie. A a preto tie 

kľúčové komisie, ktoré sa tomu venovali, to podporili.  

Čiže, v bode Rôzne k týmto vyhláseniam pridávam 

takéto uznesenia, ktoré by som chcel, keby ste mohli 

podporiť.  

To znamená, prvé uznesenie je, že žiada primátora, 

aby uplatnil námietky ako účastník stavebného konania, teda 

hlavné mesto v zmysle schváleného komisie územného 

a strategického plánovania a životného prostredia 

a výstavby zo dňa 22. 5. 

Druhé, žiada primátora, aby vyvolal rokovania 

s investorom o budúcom využití verejných priestorov 

projektu Vydrica, nakoľko ide o celospoločenský verejný 

záujem. 

A po, to tretie, žiada primátora, aby zorganizoval 

verejnú diskusiu pre širokú verejnosť, na ktorej developer 

bude prezentovať zámer a občania sa budú môcť k nemu 

vyjadriť.  

Čiže, toto dávam návrhovej komisii. Keby sme mohli 

o tom rokovať. 
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A už len poviem, že určite si pamätáte, keď tento 

magistrát ešte niekedy organizoval tieto verejné diskusie, 

kde sa naozaj takéto projekty prezentovali a občania sa 

s ním mohli zúčastňovať tu v Zrkadlovej sieni a mali pocit, 

že tá participácia bola naozaj reálna, tí ľudia sa k tomu 

mohli vyjadriť. A sa o tom diskutovalo.  

Čiže, bol by som rád, keby sa aj tento magistrá, 

alebo toto nové vedenie prihlásilo k týmto pozitívnym 

veciam a projekt Vydrica je presne ten, ktorým by to mohlo 

ako keby začať. 

Takže, ďakujem za podporu. 

Predsedajúci: Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za príspevok. 

Faktickou pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja chcem využiť túto faktickú, aby som v zmysle 

zásady, odvolávam co jsem odvolal, slibuji co jsem slíbil, 

autoremedúrou si osvojil eee (nezrozumiteľné slovo) 
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pripomienku kolegu Vetráka k lehotám v tom našom spoločnom 

návrhu, ktorý sme predložili. 

Predsedajúci: Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme. 

Nasleduje pán poslanec Mrva. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ja vás chcem všetkých poprosiť, aby to uznesenie, 

ktoré pán Vagač poslal a teraz odprezentoval, bolo naozaj 

podporené.  

My sme to veľmi aktívne na komisii životného prá 

prostredia, územného plánovania a výstavby diskutovali. 

A naozaj, projekt, ktorý má tak masívne piár (PR), ktoré 

teraz vidíme všade na internete, má z môjho pohľadu, 

napríklad, veľmi slabú oblasť, ktorej sa venuje naša 

stratégia boju, boja proti klimatickým zmenám.  

A naozaj od takéhoto projektu by som v tomto storočí 

očakával oveľa väčšie opatrenia. A aj preto apelujeme 

priamo na primátora a nebolo to iba nejaké uznesenie našej 

komisie životného prostredia, a nejaká prosba ako poradného 

orgánu, ale naozaj, chceme to dať ako uznesenie mestského 
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zastupiteľstva, aby mesto si uplatnilo tie pripomienky 

v konaní, v konaniach, v ktoro, v ktorých je.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Slovo má pán Brat. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja poviem k tomu istému návrhu uznesenia. 

Prijímali sme ho s tou víziou, že nemá byť nejakým 

spôsobom ani apriori odmietavé, ani niečo, čo spustí 

zákopovú vojnu medzi mestom a develeperom, práve naopak. 

Chceli sme vyjadriť určitý pozitívny dojem z toho, ako sa 

ten projekt predstavil. Aké, aké má perspektívy ak bude 

dotiahnutý do konca správny spôsobom. A podnietiť diskusiu.  

My sme mali viacerí taký dojem, že ten, ten developer 

prišiel s tým, že tú tému otvoril, ale nezaznelo tam 

jednoznačný hlas na tej opačnej strane. A toto by sme 

chceli svojim spôsobom napraviť.  
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Ja si myslím, že každý jeden z tých bodov, je ich tam 

sedem v tom návrhu, stojí aspoň za zváženie a ak sa aspoň 

niektoré z nich podarí presadiť, tak to bude rozhodne dobré 

(gong) v prospech mes 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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 chcela zareagovať. 

Ja som súčasne členka územnoplánovacej komisie. 

Súčasne starostka Starého Mesta, na ktorého území sa táto 

investícia ide realizovať a zároveň štatutárka stavebného 

úradu. 

Situácia, ktorá je dnes je, že toto konanie je, 

stavebné, je neverejné. Sú jasní účastníci, ktorí majú 

zákonom definované práva.  

Ja si myslím, že je nedôstojné zaväzovať primátora, 

ktorý je architektom, to znamená, že vie aké sú jeho práva 

v tomto. A to konanie zverejňovať teraz je vlastne proti 

zákonu.  
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Jo, investor urobil to, čo vedel urobiť, to čo 

urobil. Všetky vyjadrenia k tomu, aby vôbec mohlo byť 

povolené stavebne, musia byť doložené. A viete, že stavebný 

úrad Starého Mesta postupuje veľmi zodpovedne.  

A najdôležitejšie je ale čo povedať. Tieto diskusie, 

ktoré majú zmysel určite, sú na úrovni územného 

rozhodnutia. Vtedy. Lebo už keď máte stavbu územne 

rozhodnutú, hovoriť niekomu do architekterúry (gong) je na 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Ďakujem veľmi pekne, že to iba doplním pani 

starostku, že síce naše komisie sa k tomu nejak vyjadrili, 

ale my sme te, tá prvá fáza má záväzné sta, má územné 

rozhodnutie, hej? oni idú do stavebka.  

Takže, to znamená, že je to, že úplne mimo teraz 

kompetenciu mesta.  

Pán Grendel,  

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

No, to som chcel upozorniť aj ja, aby sme 

nevyvolávali falošné nádeje v nejakom, v nejakom okruhu 

ľudí.  

Samozrejme, verejné prezentácie sú fajn. Ja sám som 

sa zúčastnil v prípade River parku II takej verejnej 

prezentácie a výsledok je aj tak, že developerovi bolo 

srdečne ukradnuté, čo si verejnosť myslí o, o plánoch River 

parku II. Jednoducho, sedemdesiatpäťtisíc metrov 

štvorcových  kancelárií za zasklenými budovami tam budú, 

môžme sa aj roztrhnúť. Teraz hovorím o River parku II. 

Takže, obávam sa, že, že toto je naozaj vzbudzovanie 

istých nádejí, z ktorých ale proste reálny výsledok bude 

sklamanie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mmm. ja, ja si, keď iba k tomu môžem niečo povedať. 

Myslím si, že toto je aj trošku iný developer. Tá ten jeho 

záujem o komunikáciu je, myslím že, veľký. 

Chápem aj komisiu, jednu aj druhú, pretože sa k tomu 

vyjadrili. Naozaj ale ide o to, aby sa komisie vyjadrovali 

k veciam, ktoré má, že úplne mesto vo svojej kompetencii, 

alebo ktoré sú pre mesto aktuálne.  
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Ja ako mesto neviem v tejto sekunde úplne zasiahnuť 

do toho procesu, lebo ako som povedal, bolo tam vydané 

územné rozhodnutie už, už pred rokmi. 

A to znamená, že treba byť opatrný s tým, čo, čo, 

o čom sa diskutuje na tých komisiách.  

Poprosím návrhovú komisiu,  ideme hlasovať o nejakom 

uznesení? Teraz by sme mali k tomuto.  

Nech sa páči, dávam ti slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

No, minule sme sa aj 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte je tu, pardon, eš.  

Aha, faktická na Vetráka. Dobre, okej.  

No, tak. Môže ešte vlastne.  

Tak ešte pán Brat, pos, posledná rý rýchla faktická 

a potom už ideme ďalej, lebo už je tu (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 
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Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Prepáčte.  

Ja, ja chcem povedať jednu vec. Že nejaký ten tlak 

verejnosti, ten je stále jeden z nástrojov, ktorý máme.  

Ja nechcem byť ten človek, ktorý keď sa ho o o dva 

roky opýtajú, že prečo sa nepokúsil niekto vyrokovať vo 

Vydrici tieto, naozaj že niektoré väčšie, či menšie 

detaily, tak povie, že sorry, nepovedali sme nič. Lebo sme 

sa nedokázali na ničom dohodnúť.  

A práve preto, že ten developer prišiel s určitou 

sebaprezantáciou, určitou ponukou, že on je ochotný 

o veciach sa rozprávať a my nedoká, aj aj a zároveň on má 

určité požiadavky. My tam stále máme nástroje.  

Napríklad, on od nás požaduje kúpu pozemku na to, aby 

to zrealizoval v tejto podobe. A my, pokiaľ mu nepovieme 

jednoznačne, že poďme sa baviť o týchto veciach, tam sú 

celkom závažné záležitosti stále otvorené. Napríklad, on 

bude mať vo svojej správe naďalej tie ulice, chce si ich 

ponechať. A kde my máme  záruku, že napríklad, tie ulice 

nerozhodne  (gong) uzavrieť jedného dňa?  

Nevzdávajme sa v prosím vás, svojho práva. Je to, je 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím si, že určite sa nikto nechce vzdať svojho 

práva. A môžme sa o tom baviť. Určite tam máme páku toho, 

tej kúpy toho pozemku. 

Ale procesy idú ďalej. A teraz bu, akože budú na 

ihrisku Starého Mesta. Aj tam sa dá hovoriť, tam sa dá 

diskutovať. Sú na to normálne procesy.  

Určite príde do zastupiteľstva ten jeden pozemok, 

o ktorom hovoríte a môžme sa o tom baviť.  

To znamená, že dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Máme tu dva návrhy uznesení, ktoré už boli medzitým 

v rámci diskusie prečítané aj aj predložené písomne 

návrhovej komisii. 

Začnem tým prvým. Tam sú predkladatelia poslanci 

Tešovič a Vetrák.  

To uznesenie, ja to prečítam, lebo možnože niektorí 

ste tu neboli a už si to nepamätáte.  
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Čiže: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava 

ukladá komisii finančnej stratégie a pre správu a 

podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, aby sledovala záležitosť 

týkajúcu sa pozemku hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bol 

predaný v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 

600/1997 zo dňa 25. 9. 1997, osobitne po zrušení tohto 

uznesenia ako nezákonného uznesením Mestského 

zastupiteľstva číslo 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017, a aby sa 

vyjadrovala k návrhom opatrení vedenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy v tejto záležitosti, ak to 

bude považovať za potrebné, s prihliadnutím na jej súčasný 

stav a ďalší vývoj súdnych a iných konaní pred príslušnými 

orgánmi s tým, že termín je  štvrťročne, počnúc 

od 1. 7. 2019. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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. 
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Prítomných dvadsaťosem. 

Za dvadsaťjedna, proti nula, zdržalo sa sedem, 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 35-Rôzne 
Návrh pp. Vetráka a Tešoviča – návrh týkajúci sa uznesenia 

č. 600/1997 

 Prítomní: 28 Áno 21 Nie: 0 Zdržal sa: 7 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám.  R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  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   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

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

V. Dolinay   G. Grendel ZDRŽAL SA 

J. Karman ZDRŽAL SA 

 

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

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Rôzne 

Uznesenie  
zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

ukladá 

komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s 

majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy, aby sledovala záležitosť týkajúcu sa pozemku 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bol predaný v zmysle 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 600/1997 zo dňa 25. 09. 1997, osobitne po 

zrušení tohto uznesenia ako nezákonného uznesením Mestského 
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zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 997/2017 zo 

dňa 20. 11. 2017, a aby sa vyjadrovala k návrhom opatrení 

vedenia hlavného mesta SR Bratislavy v tejto záležitosti, 

ak to bude považovať za potrebné, s prihliadnutím na jej 

súčasný stav a ďalší vývoj súdnych a iných konaní pred 

príslušnými orgánmi. 

TK: štvrťročne, počnúc 

od 01. 07. 2019 

koniec poznámky) 

 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

A ešte je tu druhý návrh uznesenia, ktorý predkladá 

pán poslanec Vagač. 

Je to k tomu projektu Vydrica. 

Čiže, uznesenie je, že mestské zastupiteľstvo SR 

Bratislavy žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

po prvé, aby uplatnil námietky ako účastník 

stavebného koa konania za hlavné mesto SR Bratislavu 

v zmysle schváleného vyhlásenia komisie územného 
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a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 

mestského zastupiteľstva zo dňa 22. 5. 2019, 

po druhé, aby vyvolal rokovania s investorom 

o budúcom využití verejných priestorov projektu Vydrica, 

nakoľko ide o celospoločenský verejný záujem,  

a po tretie, aby zorganizoval verejnú diskusiu pre 

širokú verejnosť, na ktorej developer bude prezentovať svoj 

zámer a občania sa budú môcť k nemu vyjadriť. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem. 

Za dvadsaťjedna, proti nula, zdržalo sa sedem, 

nehlasovalo nula. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 625 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 35 –Rôzne 
návrh p. Vagača – Projekt Vydrica 

 Prítomní: 28 Áno 21 Nie: 0 Zdržal sa: 7 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám.  R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  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   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ZDRŽAL SA 

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

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Rôzne 

Uznesenie  
zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

1. aby uplatnil námietky ako účastník stavebného konania 

(hlavné mesto SR Bratislavy) v zmysle schváleného 

vyhlásenia komisie územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 

22. 05. 2019,  

2. aby vyvolal rokovania s investorom o budúcom využití 

verejných priestorov ,,projektu Vydrica“, nakoľko ide o 

celospoločenský verejný záujem,  
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3. aby zorganizoval verejnú diskusiu pre širokú verejnosť, 

na ktorej developer bude prezentovať svoj zámer a 

občania sa budú môcť k nemu vyjadriť. 

koniec poznámky) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán Kunst, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

V krátkosti.  

V prvom rade by som chcel odprezentovať informačný 

materiál ku vzniku a priebehu zadlženosti a nútenej správy 

mestskej časti Devín.  

Bol daný na rokovanie mestskej rady, ako bolo 

prisľúbené pani starostkou. A bohužiaľ, nedostal sa tu do 

materiálov, ktoré mali byť rozposlané poslancom. 
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Takže by som chcel požiadať, aby boli dodatočne 

poslanci tento materiál by dostali, preto je tu veľa nových 

ľudí. 

A v krátkosti len povedať, že Devín je v nútenej 

správe od roku 2005.  

V roku 96 chceli nejakým spôsobom predstavitelia 

mestskej časti developersky skupovať pozemky, bohužiaľ, ten 

celý projekt im celý padol. Neskôr sa Devín dostal do 

zadlženia, kupoval zmenku za zmenku. Boli vyplácané časti 

pozemkov a následne sa zistilo, že peniaze nie sú. Tak tým 

pádom v roku 2005 bol Devín daný do nútenej správy.  

K 31. 12. 2018 je celkový záväzok vo výške istiny vo 

výške jedenásť miliónov tridsaťšesť, tristošesťdesiattisíc 

euro. Z čoho je istina tri celé päť milióna a ostatné je 

príslušenstvo, ktoré je zhruba sedem celé osem milióna 

eura.  

Každoročne nám rastie úrok a navyšuje sa 

príslušenstvo cca o tristošesťdesiattisíc euro. 

Takže, vidíme, že v súčasnej dobe keď sme v rámci 

konsolidačného programu odsúhlasili, že mestská časť Devín 

môže dávať veriteľom desaťtisíc euro, tak sa dostaneme na 

sumu, alebo na rok štyritisíc rokov by Devín splácal po 

desaťtisíc euro veriteľom. 
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Samozrejme, je to nereálne, a preto vieme, že by sme 

túto situáciu chceli riešiť v spolupráci s magistrátom.  

Nie všetci ľudia za toto môžu. Sme v Devíne 

obyvatelia, ktorí sme vlastne vazalmi tejto nútenej správy. 

Nemôžeme sa zapájať do žiadnych prostriedkov z európskych 

grandov, regionálnych fondov. Tiež nemôžeme riešiť nejaké 

rozvojové programy mestskej časti a v prvom rade musíme len 

plniť najzákladnejšie funkcie, ktoré nám v rámci rozpočtu 

dovoľuje to, čo môžeme v rámci nútenej správy. 

Preto budem rád, nie len ako mestský poslanec, ale aj 

ako pani starostka, že sa stretneme s magistrátom a hľadáme 

podporu v na úrovni riešenia nútenej správy na po podporu 

magistrátu a samo, samozrejme postupne poslancom. 

V súčasnej dobe my už riešime nejaké možnosti 

a návrhy, ako by sa táto situácia dala vyriešiť, alebo ako 

by sa dala riešiť. Samozrejme, nie je to možné len tým, že 

mestská časť samostatne to bude riešiť, lebo proste, nemá 

na to páky. Ale od roku 2014 bol v spolupráci so zákonný, 

s magistrát v spolupráci s núteným správcom vedený, alebo 

nápomocný tomu, aby sme túto situáciu vyriešili.  

Pretože všetci sa Devínom pýšime, nás to mrzí, ľudí, 

ktorí tam bývame, sme toto neza, eee, nespôsobili, ale 

doplácame na to všetci. Každý sme súčasťou hlavného mesta, 
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sme jedna zo sedemnástich mestských častí a vieme, že sami 

to nikdy nedokážeme zvládnuť.  

Takže, ja verím, že v súčasnej dobe si budeme môcť 

v spolupráci s magistrátom sadnúť a hľadať možnosti 

riešenia. My už niečo sme rozbehli v Devíne, nečakáme so 

založenými rukami a ako vazali čakáme a prosí prosíme 

o každé euro.  

Ale samozrejme, budem podporovať aj všetkých 

mestských poslancov. Lebo tak, ako povedali viacerí, že do 

Devína chodia keď sú tam všetky aktivity, lebo chodia tam 

aj športovať, alebo chodia na bicykel, lebo Devínska cesta 

je hrozná, tak veríme, že sa podarí aj čiastočne začať 

riešiť túto nelichotivú situáciu, ktorú máme od roku 2005. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Návrhová komisia,  

my toto nejak zoberieme na vedomie hlasovaním, alebo? 

Milan. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Toto zoberieme na vedomie hlasovaním? Alebo ideme 

ďalej? Lebo to, to bolo. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predseda návrhovej komisie 

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

...písomné vyhotovenie, ak niekto chce dať uznesenie. 

Ak nie, tak  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To bola taká správa. 

Predseda návrhovej komisie 

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

tak s tým nič (poznámka: nezrozumiteľné, hovoria 

naraz predseda návrhovej komisie aj predsedajúci) 

Okej, dobre, ideme ďalej.  

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. 

Pani Pätoprstá,  

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

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

ja som sa tuto schovala. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha. 

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

poslankyňa MsZ: 

Chcem využiť situáciu, kedy ste tu vy aj pán starosta 

Petržalky pán Hrčka.  

Včera sa uskutočnilo verejné zhromaždenie kvôli 

polyfunkčnému objektu Topoľčianska, asi si pamätáte. Mali 

sme tu veľkú petíciu, aj obyvateľov.  

Včera došlo k celkom zaujímavej situácii, že ľudia na 

konci tlieskali, dohod, urob, došlo k takému kompromisu. Ja 

to len veľmi stručne p prezentujem, pretože sa jedná o to, 

že by sme potrebovali pravdepodobne prenájom alebo 

prenájom, alebo možno aj predaj, alebo zverenie pozemkov na 

výstavbu tejto prístupovej cesty, pretože toto je objekt, 

o ktorom hovorím, kde by mal stáť budúci polyfunkčný dom. 
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Developer za nejakú kompenzáciu, ktorú dáva stuop, 

z poplatku za rozvoj, by vybudoval túto deväťdesiatpäť 

miest parkovacích. Na to potrebuje naše pozemky v tejto 

časti. 

Ďalej rozšírenie tejto cesty Topoľčianska, kde by 

bolo kolmé parkovanie a prístup na stavenisko pravdepodobne 

z tohto cípu, aby nemuseli chodiť takto cez Topoľčiansku, 

ktorá je tak zúžená tým parkovaním obojstranným, že by 

zrejme niekomu odfaklili zrkadielka. 

Čiže, ten možný prístup  by mohol na stavenisko byť 

tu.  

Čiže, bude potrebné asi, aj vás poslancov, 

spoluúčasť, alebo aj pochopenie pre buď prenájom, alebo 

teda zverenie týchto pozemkov na počas výstavby a prístup 

k tejto, k tejto, k tomuto objektu z tejto strany, nie 

tadiaľto. 

Boli tam, samozrejme, aj pán architekt Šujan, aj pán 

Drahan Petrovič. Na tomto sme sa tak približne dohodli. 

Je to zatiaľ, samozrejme, len predbežný návrh s tým, 

že by sa ďalej o tom rokovalo. 

Ale som vás chcela informovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Áno, počul som, že tam bol posun v tejto veci. A mám, 

začínam mať z toho trochu lepší pocit. 

Nech sa páči,  

pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som tam nebol do konca, a teda budeme sa určite 

s obyvateľmi v danej oblasti, s tými, čo spisovali petíciu 

stretávať. 

Tá myšlienka sa už dávnejšie hovorila. To znamená, že 

prepojenie na Jantárovú, lebo tam je jednosmerka a obchádza 

sa to celé okolo, tá by tam asi logiku mala. I keď otázka 

znie potom, ako vyriešiť tú križovatku tam. Ale to už sú 

asi nejaké drobnosti. 

Ľudia, to že budú chcieť nejaké kompenzácie v zmysle 

zlepšenia parkovacích miest a podobne, tí môžu byť ra, 

môžeme byť radi. Ale mám za to, že pokiaľ dôjde k dohode 

medzi obyvateľmi tam dotknutými, i keď asi nie, že 

v stopercentách, ale keď naozaj, že výrazná väčšina ľudí 
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bude s za nejakých takýchto podmienok súhlasiť, tak mám za 

to, že teda asi mesto ani mestská časť nebudú nejakým 

spôsobom tomu brániť.  

Ale hovorím, nebol som tam do konca. Neviem k čomu 

všetkému prišlo. A k akým, akým teda  návrhom investora 

a ustúpiť obyvateľom, aby, aby im nejakým spôsobom 

kompenzoval svoju, svoju stavbu v danom, v danom priestore. 

Keď zistím, potom pôjdem. A mám teda za to, že asi aj 

pá primátor a mestskí poslanci asi, asi budú sa snažiť 

pomôcť v dohode pre  (gong) všetky strany.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

Samozrejme, že áno. 

Nasleduje pani starostka Čahojová. 

Nech sa páči,  

máte slovo. 

Pani starostka,  

máte slovo, nech sa páči. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 636 

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

Pardon. Ďakujem.  

Pán primátor,  

no ja možno sa ešte sa vrátim k tomu bodu Vydrici, čo 

teda prosil pán posla, kolega poslanec. 

Vlastne vám naši kolegovia udelili úlohu.  

Ja si myslím ako starostka, aj iní starostova som si 

všimli, že nehlasovali za tento návrh, lebo si myslím, že 

je nezodpovedné, aby sme nútili primátora hlavného mesta 

nad jeho kompetencie, aby vstupoval do preneseného výkonu 

štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Ale myslím si, 

že je dosť možností a je to náš primátor. A keďže sú 

otvorené ešte niektoré veci, aby naozaj rokoval 

s developerom a snažil sa vyrokovať pre mesto dobré veci, 

aj na základe dobrej vôle a dobrých vzťahov a budovania 

dobrých vzťahov. Ukladať mu takéto uznesenie, je podľa mňa 

nezmyselné a nesprávne. 

Druhá vec je, že včera keď som prišla do 

Primaciálneho paláca a vošla som do podbránia, tak som 

v prvom momente si myslela, že tam je namontované 

ohrievacie teleso pre návštevníkov Bratislavy v tejto 

pľušti. Až dnes pri pozornejšom pohľade, alebo vlastne, pri 

odchode som zistila, že sa jedná o nejakú maketu, alebo 

model mrakodrapu. A myslím si, a neviem teda či je 
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usporiadateľom, ešte som tam nestihla zísť, usporiadateľom 

výstavy hlavné mesto v Justiho sieni, alebo či je to 

prenajatý priestor. 

Neviem, či v situácii, keď nemáme schválenú výškovú 

zonáciu, keď máme problémy v Bratislava ako hlavné mesto 

ťahá stále za kratší koniec pri pretláčaní sa 

s developermi, ala napríklad Vydrica, Cukekermandel 

(Zuckemandel) River park II a tak ďalej, a mnohé ďalšie, 

projekt Spojená Bratislava, napríklad, či je úplne vhodné, 

aby sme v tejto chvíli výstavné priestory poskytovali na 

takéto projekty. V Bratislave je dosť priestorov, aj 

modernejšieho charakteru, ktoré by poskytli radi výstavné 

priestory. A myslím si, že v tejto chvíli a pri tomto 

nastavení mestského zastupiteľstva, aj nastavenie 

obyvateľov Bratislavy asi to nie je úplne ideálna voľba. 

Ďakujem. 

Nepodávam žiaden návrh uznesenia, len na zamyslenie. 

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja iba odpoviem.  
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Samozrejme, tie veci, ktoré, ktoré v tých uzneseniach 

sú a sú dobré a sú v mojej kompetencii urobíme. Tie, ktoré 

nie sú v mojej kompetencii, skonštatujeme, že nie sú 

v mojej kompetencii. Napríklad to, že by si mal developer 

Dilice pohnúť s verejnou prezentáciou, diskusiou, je podľa 

mňa dobrá vec. 

Čo sa týka tej výstavy, nemusíte mať obavy. Pozorne 

vyberáme toho, komu priestory zapožičiame nášho paláca.  

Tento týždeň sú v priestoroch paláca dni architektúry 

a dizajnu. Je to, je to desiaty ročník. Každý večer je 

tunák, aj včera večer prezentácia nejakého, musím povedať, 

že architektov alebo dizajnérov svetového mena, je to akcia 

pre verejnosť, ktorá sa zaujíma o dizajn, architektúru, 

dlhodobo zavedená, kvalitná.  

Mali aj nejakú sekciu v Justiho sieni a v tej chodbe 

mali vystavené nejaké developerské projekty. Tunák tie 

nábytky, čo sú, to sú nejakí lokálni dizajnéri, nejaké 

lokálni, alebo slovenskí dizajnéri nábytku niektorí.  

Takže, aby ste vedeli, že toto tu práve prebieha. Oni 

to majú na päť pracovných dní.  

Ale aj ten mrakodrap, aj mňa prekvapil. 

Nech sa páči, faktickú poznámku, keď to ešte má 

zmysel sa okolo točiť, pán Brat. 
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Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Raz, dva. Nesvieti mikrofón.  

Dobre. 

Ja by som chcel ubezpečiť pani starostku, že o žiadnu 

nedôstojnosť sme sa nepokúšali. Práve naopak. Z nášho 

pohľadu sme poprosili o zastupovanie tohto názoru práve 

hlas človeka, ktorý najsilnejšie zarezonuje ako zástupcu 

tých ľudí, ktorí zmýšľajú rovnako a záleží im na tom, aby 

sa podarilo čo najviac vyrokovať v projekte Vydrice. 

Takže je mi jasné, že pán primátor nemôže teraz 

jednou rukou všetko vybaviť a šmahom ruky, ale napriek tomu 

si myslíme, že je dôležité, aby zaznel práve jeho hlas. 

A o to väčšia šanca, že tam tá odpoveď zo strany developera 

bude relevantná. Ak nechcem povedať, že vôbec nejaká.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

Keďže tuná pán Brat povedal to, čo som presne chcel 

povedať aj ja, tak ja len teda doplním, že možno pani 

starostka Čahojová vstúpi do histórie a ak teda, dúfam, že 

nie, ale ak ten mrakodrap stáť bude, tak sa bude volať 

Radiátor.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči.  

Pani poslankyňa Pätoprstá,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som chcela ukončiť zastupiteľstvo. 

Kkeď keďže začali ste ho enviromentálne, som chcela 

vás pochváliť za to, čo máme dneska na stoloch, že ste teda 

mysleli to aj vážne, že to neni len deklarácia, ale máme 

ekologickú vodu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Samozrejme. 

Pán Mrva,  

máte slovo. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Pani Čahojová,  

naozaj nechceli sme robiť nič nedôstojné voči pánovi 

primátorovi, ale naozaj si myslíme, že mesto ako účastník 

konania má nejaké možnosti, aby niektoré z tých vecí, ktoré 

sme tam my pomenovali, eee, využilo túto možnosť a 

a skúsilo naozaj vyjednať tie podmienky.  

A ja iba poukážem na to, že tento projekt má EIu 

(EIA), ktorá je jedenásť rokov stará. Hej? A určite aj pán 

primátor ako architekt vie, že EIA má životnosť šesť rokov. 

A mňa naozaj zaujíma, či sa tam nezmenili nejaké 

podmienky tak, že jedenásťročná stará EIA, ktorá platila na 

úplne inú Bratislavu, bude aplikovaná do tohto projektu. 

A ak je možnosť, alebo ak sú tam nejaké podmienky, ktoré sa 

výrazne zmenili a je nutnosť, aby sa vytvorila nová EIA, 

tak si myslím, že by sme mali požadovať, aby bola nová EIA. 

Napríklad.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. mája 2019  

 642 

To je akože jedna z tých vecí, ktoré sme tam my 

dávali. Že naozaj, sú, nie sú to nejaké, nejaké úkoly, 

ktoré výrazné proti tomu develerovi, skôr naozaj chceme, 

aby to bol naozaj najkvalitenejší projekt aký je a nevidím 

ja v tom nič nedôstojné. 

Ďakujem. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Urobím výnimku, lebo pán Káčer chvíľu viedol 

zastupiteľstvo. 

Takže posledný bod dnešného programu námestník 

primátora Káčer.  

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

To nebolo, že viedol som ďalej, ale ak  som si 

vytiahol kartu, tak ma to automaticky odhlásilo. 
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Na gremiálne porade som bol požiadaný viacerými 

predsedami klubu, minimálne jedným, o nejakú stručnú 

(poznámka: so smiechom) o stručnú informáciu k stavu 

ohľadne Slovanu a vôbec, jeho ďalšieho fungovania na 

Štadióne Ondreja Nepelu. 

Takže, s pánom primátorom v zásade, tuším, od 

januára, alebo od februára prebiehajú rokovania, čo ďalej 

so Slovanom. Slovan nás ubezpečil, že teda má investora 

a príde k splateniu dlhu do 1. 7. Deklaroval to aj nejakými 

zmluvami jednostranne podpísanými nejakými listami.  

Čiže, sme mu dali teda tú možnosť, že do 1. 7., ak má 

chce zostať tento subjekt na Štadióne Ondreja Nepelu, tak 

musí splatiť svoje dlhy. 

K tomu teda stále neprichádza. Dokonca teda prišli 

nové, nové informácie, že nebude hrať káháel (KHL). A dnes 

si môžete v tlači prečítať, že je teda, pravdepodobne bude 

hrať Extraligu. 

Samozrejme, naďalej platí a teda v tomto duchu budem 

podávať aj návrh uznesenia, a teda, skúsim ho prečítať 

a potom budem pokračovať ešte k nejakým číslam, ak mi vyjde 

čas.  
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Čiže, návrh uznesenia by mal znieť, takto: 

Mestské zastupiteľstvo po ústnej informácii žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

za A, aby vypovedal všetky nájomné zmluvy s há cé 

(HC) Slovan Bratislava ak do 30. 6. 2019 nedôjde 

k splateniu všetkých dlhov voči hlavnému mestu.  

A za bé (B), aby rokoval s há cé (HC) Slovan 

Bratislava mládež o splatení dlhu vo výške 

stotridsaťpäťtisíc deväťstošesťnásť celá tridsaťjedna eur 

do 31. 8. A zároveň, aby há cé (HC) Slovan Bratislava 

mládež realizovalo platby za prenájom ľadových plôch 

vopred.  

To znamená, že s mládežou by sme sa chceli nejakým 

spôsobom vysporiadať. Týchto stotridsaťpäťtisíc prípadne 

rozložiť na nejaké splátky, ale s tým, že sa to už nesmie 

navyšovať. Že ak bude aj Slovan mládež chcieť ísť dnes na 

ľad, musí zaplatiť vopred. 

Bohužiaľ, takéto opatrenie musíme prijať, keďže STARZ 

sa nám dostal do druhej, druhotnej platobnej neschopnosti. 

O tom bude samostatný materiál dneska, respektíve výška 

nesplatných faktúr STARZu (STARZ) sa bude k 30. 7. Hýbať 

niekde okolo pol milióna euro.  
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Čiže tá, tá situácia je naozaj, naozaj alarmujúca. 

K dnešnému dňu máme dlh hácé (HC) Slovan muži jedna celá 

sedemnásť milióna, čiže, milión stosedemdesiattisíc, mládež 

stotridsaťtisíc zaokrúhlene.  

Čiže, dneska nám organizácia hácé (HC) Slovan dlží, 

dlží jedna celá tri milióna. 

Tento stav spôsobouje aj také rôzne sekundárne 

nepríjemnosti, ako to, že rôzni stánkari a malí nájomcovia 

žiadajú o splátkové kalendári, zhor zhoršila sa platobná 

disciplína a reagujú na to spôsobom, že keď Slovan môže 

jedna celá tri milióna držať, dlžať rok, tak prečo by som 

ja, ktorý naozaj podnikám, pracujem, nemohol dlžať tri, 

štyri, päťtisíc? 

Čiže, dneska od nás malí živnostníci žiadajú, aby sme 

im v zásade poskytovali takzvaný kontokorent formou 

neplatenia svojich záväzkov.  

Čiže, takáto je, takáto je dnes situácia. 

A pripravíme úplne komplexný materiál aj s návrhom nejakých 

opatrení.  

S vedením, no s Matúšom Vallom a rôznymi inými 

pracovníkmi magistrátu sa zaoberáme aj tým, že, že čo ďalej 

so štadiónom. Bohužiaľ, asi budem aj sa viac musieť 

orientovať na tú, na tú kultúrnu činnosť, keď príde k tomu 
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nesplateniu týchto pohľadávok. Ale o tom vás budeme včas 

informovať.  

Myslím, že to je v skratke všetko. 

Pár viet možno k majstrovstvám. 

Takisto bola požiadavka, že teda dať nejakú sú 

súhrnnú správu.  

Čo sa týka za mesto, štadión technicky bol veľmi 

dobre, si myslím, že pripravený. (gong) 

Opatrenia si pochvaľoval teda aj Slovenský zväz 

ľadového hokeja. A myslím, že aj doprava bola relatívne 

dobre zvládnutá. Čistota takisto v rámci možností. Opäť, to 

mesto má len nejaký balík peňazí.  

Aj napriek tomu, že bolo medializované, že par 

záchytné parkoviská neboli využívané, ja som si to bol 

niekoľkokrát pozrieť, takže, počas dňa sme mali okolo 

tristo a viac áut na  záchytných parkoviskách. Čiže myslím, 

že to bolo dostatočne využité. 

Nakoniec hovorí o tom aj situácia, že ani raz nebolo 

potrebné zatvoriť cestu pred štadiónom, čo v minulosti bolo 

nutné.  

Čiže, celková tá organizácia dopravy a vôbec, postupu 

fanúšikov na štadión sa, podľa mňa, zvládla dobre. 
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K viacerým, alebo teda k ďalším číslam prizveme, 

neviem či v júni, alebo až v septembri, podľa toho, ako 

bude náročné zastupiteľstvo, Slovenský zväz ľadového 

hokeja, aby vám povedal nejaké konkrétne čísla 

k Bratislave. Ak vás to, samozrejme, bude zaujímať.  

Toľko teda k môjmu vystúpeniu. 

Ďakujem pekne za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja vám iba k tomu poviem, bol by som rád, keby sme 

vydržali ešte uznášaniaschopní ešte chvíľu, pretože  naozaj 

ako, ako me, ako vedenie mesta chceme pokračovať v tom, čo 

sme povedali a a teda ja súhlasím aj s týmto uznesením. 

Teda ak ho prijmete, budeme mať podporu v ňom. 

Poďme na to. 

Pán Grendel,  

nech sa páči.  

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

Jedna poznámka a jedna otázka.  
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Tá poznámka je, že škoda, že už teda je po káháel 

(KHL) a že sme nepokúsili trošku napnúť svaly ešte 

v priebehu súťaže, kedy by možno aj Slovan inak postavil, 

keby hrozilo, že ich  jednoducho nepustíme na ľadovú plochu 

na ligový zápas.  

A tá otázka je, že či teda pristúpime súdnou cestou 

k vymáhaniu tej dlžoby, alebo ako chce mesto postupovať 

ďalej?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je tam, mmm, áno. 

Nech sa páči,  

pán viceprimátor. 

Pán Káčer s faktickou. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha. 

Myslím, že a tie peniaze nie sú úplne zle 

zabezpečené, nakoľko máme záložné právo voči dcérskej 

spoločnosti Slovan marketing, ktorá je držiteľom značky 

a z nás v zásade prednostný veriteľ. 
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Čiže, k uplatneniu našej pohľadávky. Možno to bude 

trošku dlhšie trvať, ale myslím, že je v celku dobre 

zabezpečená, keďže na túto spoločnosť na ne nie sú iné dlhy 

viazané a v zásade z môjho pohľadu je to jediná spoločnosť, 

ktorá aj nejakú hodnotu, lebo v súčasnom stave, v súčasnom 

stave organizácie je práve tá značka to bonitné, si myslím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A okrem iného, je tam päť súdnych sporov, teda so 

Slovanom, už starých v súčasnej dobe. 

Pán Záhradník,  

máte slovo, nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor,  

ja som pripravený podporiť návrh uznesenia ako 

povedal pán námestník, ale je to pomerne tvrdá, tvrdé 

uznesenie pre vás, pán primátor, ktoré vám významným 

spôsobom zužuje priestor pre rokovanie. Lebo cieľom našim 

by malo byť urobiť maximum pre možné vymoženie tej 

pohľadávky.  
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Ak nebudete mať vyjednávací priestor, tak k 30. 6. 

ten klub môže ísť do konkurzu. Pozrite si, aké sú tam dnes 

dlhy.  

Ja neviem, či nám stojí značka Slovan za jedno, jeden 

milión euro ako nehmotné aktívum. No, ja si myslím, že asi 

nie. Že by sme potrebovali reálne peniaze, nie značku.  

A skôr by som ja asi postupoval tak, že tlačiť klub, 

eee ak dôjde aspoň k čiastočnej úhrade, to znamená, získať 

aspoň časť peňazí z toho klubu a vždy na pár mesiacov im 

povoliť užívanie. Lebo takto to skončí naozaj tým, že asi 

ten pôjde do konkurzu.  

Ale ak, ak je to vaša vyjednávacia stratégia, ja 

nemám problém to podporiť, ale vám, (gong) pán primátor to 

zúži  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Rozumiem tomu.  

Ja si myslím, že prišiel naozaj čas a ten dlh trvá 

dlho. Prišiel naozaj čas prísť k nejakému riešeniu, ktoré 

bude normálne jasné. 
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A ja zatiaľ aj s vedením mesta trváme na tom, čo sme 

vždy hovorili. Pokiaľ do 30. 6. Nezaplatia ten dlh v celej 

výške, tak s nimi rozviažeme zmluvu. 

Nech sa pani, páči pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Juraj,  

ja ťa potrebujem upozorniť, máme v rokovacom 

poriadku, že v bode Rôzne nemôžme ro prijímať uznesenia, 

ktoré sa týkajú rozpočtu. A ty tu dávaš vypovedanie zmluvy, 

ktorá má dopad na rozpočet.  

Takže, navrhujem ti, aby si ten bod A, kde sa dáva, 

že vypovedal všetky nájomné zmluvy dal, že aby rokoval 

o vypovedaní. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón)) 

Bé (B) je v pohode, lebo tam máš, aby rokoval s hácé 

du hácé (HC). 

Čiže, ak si to autoremedúrou zoberieš, tak to môže 

prejsť, ak nie, tak môžeme hlasovať len o tom béčku. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Polakovič. 

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

Športovou terminológiou, tá Velea chytila čistý gól, 

ďakujeme. 

Ja osobne som dvojročný permanentkár a fanúšik hácé 

(HC) Slovan Bratislava, nie jeho majiteľov. A verím, že 

ľudia pochopia, že toto hlasovanie nie je namierené voči 

klubu, ani ďalšie kroky mesta nie sú namierené voči klubu, 

ale voči absolútne neudržateľnému správaniu jeho majiteľov, 

a preto som absolútne pripravený takéto uznesenie podporiť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Káčer,  

nech sa páči, máte slovo. 

Asi tou autoremedúrou  
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Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak samozrejme, si to autoremedúrou osvojujem, ak je 

to takto. Myslel som, že to nemá dopad na rozpočet to, že 

nám niekto rok nič nezaplatil a zvyšuje nám záväzky, to má 

práve pozitívny dopad na rozpočet.  

Ale asi máš pravdu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Má, má pravdu pani poslankyňa. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Máš pravdu, máš pravdu, máš pravdu. 

Eš k pánovi poslancovi Braňovi Záhradníkovi. 

My sme si, myslím že, pol roka sa správali až 

nadštandardne korektne naproti tomu, ako sa k nám správali 

predstavitelia Slovanu. 

K pánovi Igorovi Polakovičovi. 

Myslím, že všetci sme na tom rovnako. Všetci si 

myslíme, že značka hokejová Slovan patrí k mestu, na druhej 
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strane, asi musíme byť my tí, ktorí, ktorí budú, prví udrú 

po stole, že takto to ďalej nejde. 

Ja si myslím, že tú značku nestratíme, možno sa len 

zmenia majitelia tej značky a možno, verím, že to začne už 

konečne fungovať. Určite všetci tu budeme radi, keď to tak 

dopadne.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že dávam ná, slovo návrhovej komisii, aby 

sme, ab, aby ste vážení poslankyne a vážení poslanci, 

hlasovali o tomto uznesení. 

Nech sa páči. 

Takže, ne, áno. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže, Milan sa bojí to prečítať.  

Takže, dostali sme jeden, jedno uznesenie od Juraja 

Káčera, ktorý žiada, ja to prečítam, lebo je tam troška 

zmena autoremedúrou. 
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V časti A, aby primátor hlavného mesta Slovenskej 

republiky rokoval o vypovedaní všetkých nájomných zmlúv 

s hácé (HC) Slovan Bratislava, akciová spoločnosť ak do 

30. 6. de  19 nedôjde k splateniu všetkých dlhov voči 

hlavnému mestu Bratislava. 

Za bé (B), aby rokoval s hácé (HC) Slovan Bratislava 

mládež o spolo eee o splnení, o splate, pardon, o splatení 

dlhu vo výške stopäť stotridsaťpäťtisíc deväťstošestnásť aj 

tridsaťjedna euro, teda halierov, do 31. 08. 19 a zároveň, 

aby hácé (HC) Slovan Brarislava mládež realizovalo platby 

za prenájom ľadových plôch vopred. 

Prosím, pán primátor,  

dajte hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prítomné, prijaté. 

Prítomných dvadsaťštyri. 

Za dvadsaťštyri, proti nula, zdržalo sa sedem, 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 30.5.2019 

Bod 35 –Rôzne 
 

návrh námestníka primátora Káčera – Riešenie dlhu HC Slovan 

 Prítomní: 24 Áno 24 Nie: 0 Zdržal sa: 7 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám.  R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
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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  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Rôzne 

Uznesenie  
zo dňa 30. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  

1. aby rokoval o vypovedaní všetkých nájomných zmlúv s HC 

SLOVAN Bratislava a.s., ak do 30. 06. 2019 nedôjde 

k splateniu všetkých dlhov voči hlavnému mestu SR 

Bratislave, 
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2. aby rokoval s HC SLOVAN Bratislava – mládež o splatení 

dlhu vo výške 135 916,31 Eur do 31. 08. 2019 a zároveň 

aby HC SLOVAN Bratislava – mládež realizovalo platby za 

prenájom ľadových plôch vopred.  

koniec poznámky) 

 

 

UKONČENIE ZASADNUTIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že toto bol posledný, posledný bod aj 

posledné bod dnešného zastupiteľstva. 

Chcem vám pripomenúť to, že budeme mať zastupiteľstvo 

v strede mesiaca jún, to znamená, že, myslím že, to bude 

trinásteho jú. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Trinásteho ráno pred mestskou radou urobíme hodinové 

zastupiteľstvo kvôli bodu, kvôli Novému Mestu, o ktorom sme 

tu dneska rokovali. Pošleme poznám eee pozvánku oficiálne 

veľmi skoro. 
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Vá vážené dámy a vážení páni, 

Iba jedna moja vec na záver a potom už všetci 

utekáme.  

Čaká nás júnové nesmierne ťažké zastupiteľstvo. 

Budeme hlasovať o férovom parkovaní, budeme hlasovať 

o menách, ktoré ja predložím, keď vzídu z transparentných 

výberových konaní do základných mestských firiem. 

Iba vás žiadam, ak máte akékoľvek pochybnosti, ak 

máte akékoľvek otázky, komunikujte s nami, som tu celý 

mesiac pre to, aby som vám zodpovedal maximum otázok, aby 

sme na to zastupiteľstvo boli čo najlepšie pripravení. 

Ďakujem veľmi pekne za dnešný deň. A príjemný zvyšok 

dňa. 

(poznámka: potlesk v rokovacej sále) 

(ukončenie o 18.10 h ) 

X X 
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Mgr. Ctibor Košťál   Ing. arch. Matúš Vallo 
riaditeľ  primátor 

Magistrátu hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
Bratislavy Bratislavy 

 
 
 

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 

 

 


