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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

(09.19 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak meškáme, vážené poslankyne, vážení poslanci, 

navrhujem, aby sme začali. 

Čaká nás dneska horúci deň. Takže, poprosím vás, aby 

ste sa usadili.  

Dovoľte mi, aby som začal. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, dámy a páni, 

hostia,  

otváram prvý deň zasadnutia mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy, na ktorom 

vás všetkých vítam.  

Toto zasadnutie mestského zastupiteľstva, ako iste 

viete, sa bude konať v priebehu dvoch dní, pokiaľ dneska 

nestihneme všetky body. 

Dohodli sme sa s vedúcimi klubov, že po obede si 

povieme koľko bodov nám chýba a podľa toho sa dohodneme, či 

pôjdeme do večera a urobíme to všetko, alebo skončíme 

skorej a budeme pokračovať zajtra, ako bola dohoda. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Všetky materiály, ktoré sa nestihnú teda dneska 

prerokovať, sa presunú na zajtrajší deň rokovania až do 

úplného vyčerpania schváleného programu. 

Ne ne. Než pristúpime k pracovnej časti zasadnutia 

mestského zastupiteľstva, dovoľujem si vás ešte upozorniť 

na výstavu Centra voľného času na Kulíškovej ulici 

nainštalovanú v predsálí Zrkadlovej siene.  

Výstava je tvorená fotodokumentáciou budovy centra 

voľného času a zveľaďovania areálu pozostávajúcu ho 

z výsadby kríkov, orezu stromov, inštalácie nového altánku, 

zateplenia steny, čistenia odkvapov na streche budovy 

a zabezpečenia mr mreže pri skladovacom priestore.  

Fotodokumentáciu interiéru zachytáva prebežne 

rekonštrukciu. Novú kabeláž a ďalej nasleduje prezentácia 

výtvarnej sekcie centra, športovej sekcie, klubovej sekcie, 

práce v príležitostnej činnosti centra a fotgr fovanie, 

fotografie z táborov.  

Prajem vám, samozrejme, príjemný umelecký zážitok. 
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OTVORENIE PRACOVNEJ ČASTI MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz pristúpime k pracovnej časti dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

Podľa prezenčnej listiny jasné, že je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, 

že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiadali poslanci, a teraz chýba 

mi tu tá moja á štyrka, organizačné?  

Požiadali akí poslanci?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nikto. Absolútne vzorní sme. 

Ďakujem pekne. 
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VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Za overovateľov zápisnice zasadnutia mestského zas 

zastupiteľstva odporúčam zvoliť Martina Kuruca a Lenku 

Antalovú Plavúchovú. 

Má niekto iný návrh?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ak nie, dávam hlasovať o tomto predloženom návrhu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nefunguje? 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Za štyridsaťjedna, proti, zdržalo sa a nehlasovalo 

nula poslankýň alebo poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Voľba overovateľov zápisnice 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik  ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

 

VOĽBA ČLENOV NÁVRHOVEJ KOMISIE   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporučiť 

náš stárs oldstár tím poslancov Milana Vetráka, Petra Lenča 

a Elenu Pätoprstú. 

Má niekto nejaký iný návrh?  

Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Hlasovalo za to prítomných všetkých štyridsaťjedna 

poslankýň a poslancov. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Voľba návrhovej komisie 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

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

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik  ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takto zvolená návrhová komisia, bude pracovať počas 

dvoch rokovacích dní. 

Teraz prosím návrhovú komisiu, aby zasadla na 

vyhradené miesta a priebežne spracúvala návrhy uznesení 

mestského zastupiteľstva.  

Súčasne žiadam poslancov, aby návrhy na zmenu 

a doplnenie uznesení odovzdávali návrhovej komisii písomne, 
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jasne formulované, 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:. 

Návrh nášho rokovania mestského zastupiteľstva ste 

obdržali v pozvánke 20. júna tohto roku. 

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 05. 2019 

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

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel 

4. Návrh dodatku  Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy vo veci rozdelenia príjmov 
z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových 
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislavu a príslušnú mestskú 
časť 
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5. Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej 
mobility v hlavnom meste SR Bratislave 

6. Návrh na schválenie návrhu dodatku Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy – nízkoemisné 
zóny 

7. 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-Lamač 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 
novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018 o určení 
výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a 
dieťa školského zariadenia 

10. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2018 a návrhu na rozdelenie zisku 
z hospodárenia spoločnosti za rok 2018, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 

11. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2018, návrhu na vysporiadanie výsledku 
hospodárenia spoločnosti za rok 2018, návrhu na 
zmenu stanov spoločnosti, ktoré budú prerokované 
a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 
obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná 
doprava, a.s., a návrh na schválenie zástupcu 
hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve 
spoločnosti 

12. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 
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13. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnostiMETRO Bratislava a.s. 

14. Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

15. Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

16. Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

17. Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
METRO Bratislava a.s. 

18. Personálne zmeny v orgánoch organizácie Mestské lesy 
v Bratislave 

19. Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny 
investor Bratislavy 

20. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 
sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži 

21. Návrh na schválenie nájmu Zimného štadióna O. Nepelu 
v Bratislave pre Slovenskú volejbalovú federáciu na 
usporiadanie Majstrovstiev Európy 2019 vo volejbale 
žien ako prípad hodný osobitného zreteľa 

22. Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na 
zimných štadiónoch v správe STARZu pre občianske 
združenia Jumping Joe a HOBA BRATISLAVA ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

23. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Piesková 
ulica, k. ú. Rača, parc. č. 2471/51, Ing. Imrichovi 
Bérešovi a Jane Machatovej 

24. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 3417/4 a parc. č. 3416/7, a návrh 
na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 
parc. č. 3416/181 a parc. č. 3416/182, ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, 
spoločnosti AGADU s. r. o. , so sídlom v Bratislave 
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25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, Staré Mesto, 
Dúbravka, Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových 
stojísk 

26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti 
strechy o výmere 454,10 m², na stavbe so súp. č. 
5100, postavenej na pozemku parc. č. 5605/1, 
nachádzajúcej sa na Dudvážskej č. 6 v Bratislave, k. 
ú. Podunajské Biskupice  pre nájomcu GALILEO SCHOOL, 
s. r. o. so sídlom v Bratislave 

27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/1 a parc. 
č. 432/11, Občianskemu združeniu Odyseus  so sídlom 
v Bratislave 

28. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, za pozemky k. ú. Ružinov, vo vlastníctve 
Slovenskej republiky, v správe Univerzitnej 
nemocnice Bratislava 

29. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov a stavieb 
v Bratislave, k. ú.  Nivy, Slovenskej republike 
zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti 
ZeroBypassLimited, a.s., a spoločnosti D4R7 
Construction so sídlom v Bratislave 

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

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

32. Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 

33. Správa o činnosti Bratislavskej organizácie 
cestovného ruchu za rok 2018 
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34. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 
separovanom zbere a strategických vyhliadkach do 
budúcnosti 

35. Zóny bez pesticídov 

36. Návrh na odpustenie dlhu – sankcií z omeškania vo 
výške 95 523,27 Eur žiadateľovi Ing. Pavel Kara - 
KORVETA 

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

38. Informácia o preverení jednotlivých zámerov rozvoja 
mestskej hromadnej dopravy dopravným modelom ako 
plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 704/2016 časť C zo dňa 08. 
12. 2016 

39. Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov 
Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 
v hlavnom meste SR Bratislave na projekty mestských 
častí Dúbravky, Karlovej Vsi, Lamača, Petržalky, 
Rače, Rusoviec a Záhorskej Bystrice 

40. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle 
výzvy hlavného mesta SR Bratislavy na poskytnutie 
dotácie na realizáciu integračných projektov 
pre ľudí bez domova na rok 2019 

41. (Návrh) Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centra 
voľného času, Štefánikova 35, Bratislava 

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

43. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 366/2008 zo dňa 06. 
03. 2008, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku pod bytovým domom Majerníkova 
34/A 

44. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Lamač, 
parc. č. 2813/2 a parc. č. 2813/3, do vlastníctva 
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manželov Šteliarovcov, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov pod stavbami 

45. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/7, pod stavbou 
vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku 

46. Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu 
Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské 
Biskupice, na jednotlivé byty a nebytové priestory 
medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou 
časťou Bratislava-Podunajské Biskupice 

47. Návrh na zriadenie vecných bremien na 
nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou 
Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom 
v Bratislave 

48. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Svetlá 3, Haburská 1, 3, 5, 7, 
Trnavská cesta 58, Muškátová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, Muškátová 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
Vrútocká 24, 26, 28, 30, 32, Vrútocká 34, 36, 38, 
40, 42, Košická 10, 14, Bebravská 16, Podzáhradná 
49, Hronská 2, 4, 6, Hronská 8, 10, Osadná 9, 
Sibírska 31, Hradištná 27, Pečnianska 15, Lachova 
28, Budatínska 35, vlastníkom bytov 

49. Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie 
„Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka.“ 
(materiál bude prerokovaný o 16.30 h po vystúpení 
občanov ako 1. bod) 

50. Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie – 
Riešenie zóny Petržalka-stred, Námestie Jána Pavla 
II. (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po 
vystúpení občanov ako 2. bod) 

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

52. Interpelácie (bod bude prerokovaný o 14.00 h) 
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53. Rôzne 

16.00 h Vystúpenie občanov  

 

Informačné materiály 

 

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

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta 
SR Bratislavy 

c) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

d) Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. 
štvrťroka 2019 

e) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na  
pozemku v bytovom dome Haburská 1, 3, 5, 7, 
Muškátová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
Muškátová 44, 46, 48, 50, 52, 54, Ďatelinová 9, 
Babuškova 6, Gregorovej 6, Vrútocká 24, 26, 28, 30, 
32, Vrútocká 34, 36, 38, 40, 42, Hronská 2, 4, 6, 
Hronská 8, 10, Osadná 9, Jamnického 4, Homolova 6, 
Romanova 42, Znievska 9, vlastníkom bytov 

f) Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov 
za rok 2018 

g) Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 197/2019 zo dňa 30. 05. 2019. 

h) Informácia o plnení úloh Mestskou políciu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj 
2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení dávam teraz 

hlasovať o návrhu programu mestského zastupiteľstva tak, 

ako vám bol zaslaný a ako bol aj zverejnený. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

A teraz pozor.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté.  

Prítomných štyridsaťdva. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja poslanci alebo poslankyne. 

Konštatujem, že návrh programu zasadnutia mestského 

zastupiteľstva ste schválili nadpolovičnou väčšinou 

prítomných poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Program rokovania 
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 Prítomní: 42 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
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.NEHLASOVAL 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

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

 

koniec poznámky)  
 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Než vám odovzdám slovo, vážené poslankyne a poslanci, 

chcem vám oznámiť, že do programu rokovania mestského 

zastupiteľstva navrhujem zaradiť materiál pod názvom  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Návrh spoločného programového vyhlásenia primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 

a 2022 ako bod číslo 19 A, 

a materiál pod názvom Návrh na zverenie nehnuteľnosti 

v Bratislave v katastrálnom území Rači a v katastrálnom 

území Dúbravky do správy mestských častí hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy. Ako bod, tam nemám bod, 

tak si povedzme, že aký bod?  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pokračuje.  

Povedzme si ako bod, niekde to.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Koľko?  

Výborne. Ďakujem pekne. 

Ako bod 29 A. 

Dobre. 

Teraz máte vy možnosť navrhnúť zmeny, 

pardon? 

Áno. Teraz ide, idú vaše možnosti poslancov navrhnúť 

zmeny. V programe.  

Takže teraz máte vy možnosť navrhnúť zmeny v takto 

schválenom programe. 

Nech sa páči,  

máte slovo. 

Pani starostka Aufrichtová, 

nech sa páči. 

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

Vzhľadom na nové skutočnosti ohľadne Majáka nádeje 

požiadam zaradenie bodu za Interpelácie od s presným časom 

teda o druhej hodine, eee, do programu dnešného 

zastupiteľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte raz, pardon? 

Je nejaký problém? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžte iba zopakovať ešte raz, prosím vás ten bod?  

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

Maják nádeje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Takže bod Maják nádeje hneď po Interpeláciách po 

obednej pauze.  

Áno?  

Dobre. 
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Budeme potom asi o tom hlasovať postupne. 

Nech sa páči,  

pán Lenč, máte slovo. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som v duchu hesla, že ťažšie na začiatok 

a ľahšie na koniec poprosil o výmenu bodov, to je 7 a 8. 

Čiže, aby sme najprv rozprávali o Devínskej a potom 

o o tých ostatných mestských častiach. 

Ide teda o zmenu a teda pomenovanie ulíc. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem. 

Takže sedmičku za osmičku. 

Ke keď je to asi všetko, tak ideme teraz postupne 

hlasovať o týchto bodoch. Že, pán?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 
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A musím aj o tých dvoch postupne? O všetkých štyroch 

postupne teda. Hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že dávam hlasovať o návrhu dať ako bod 

číslo 19A Programové vyhlus vyhlásenie nášho zastupiteľstva 

a primátora. 

Nech sa páči, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťtri. 

Za štyridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Program rokovania 
zaradenie bodu 19A-Programové vyhlásenie primátora 
a poslancov MsZ hlavného mesta SR Bratislavy – návrh 

primátora 
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 Prítomní: 43 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
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D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujme o bode 29A Návrh na zverenie nehnuteľností 

v Bratislave v Rači a v Dúbravke. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťtri. 

Za štyridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Program rokovania 
zaradenie bodu 29- Návrh na zverenie nehnuteľostí do správy 

mestských častí Rača a Dúbravka – návrh primátora 
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 Prítomní: 43 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
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D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam hlasovať o bode Maják nádeje, ktorý sa udeje 

rovno po in poobedňajších Interpeláciách poslankýň 

a poslancov. Návrh pani starostky Aufrichtovej. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťdva. 

Za štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jeden poslanec alebo poslankyňa. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 
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Program rokovania 
zaradenie bodu – Maják nádeje – po bode Interpelácie – 

návrh p. Aufrichtovej 

 Prítomní: 42 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam hlasovať za výmenu bodu sedem a osem navzájom. 

Takže, osmičky bude sedmička a zo sedmičky bude 

osmička. 

Návrh pána poslanca Lenča. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťtri. 

Za dvadsaťtri, proti nula, zdržalo sa dvadsať, 

nehlasovalo nula. 
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Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Program rokovania 
vzájomná výmena bodov 7 a 8 - návrh p. Lenča 

 Prítomní: 43 Áno 23 Nie: 0 Zdržal sa: 20 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

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

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

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 ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský ZDRŽAL SA 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz asi dávame hlasovať za takto zmenený program.  

Či ešte nie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: počuť slová „netreba, netreba“) 

Už netreba vlastne. Dobre. 

Okej. 
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Počkajte, tak pozriem sa do scenáru. Aby som 

nevyvádzal.  

Počkaj, ale ešte. Sekundu iba. Toto sme. Aha, toto 

sme  už dali.  

(poznámka: počuť slová „... bolo“) 

To už bolo. Dobre. 

Toto bolo schválené. Okej. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, 

konštatujem, že program tohto dvojdňového zasadnutia 

mestského zastupiteľstva je definitívne upravený.  

 

(poznámka:  

Program: 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 05. 2019 

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

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel 

4. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy vo veci rozdelenia príjmov z 
výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových 
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 
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komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislavy a príslušnú mestskú 
časť 

5. Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej 
mobility v hlavnom meste SR Bratislave 

6. Návrh na schválenie návrhu dodatku Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy – nízkoemisné 
zóny 

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 
novovzniknutej ulice v mestskej časti hlavného mesta 
SR Bratislavy – Bratislava-Devínska Nová Ves 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských častiach hlavného 
mesta SR Bratislavy – Bratislava-Záhorská Bystrica, 
Bratislava-Podunajské Biskupice a Bratislava-Lamač 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018 o určení 
výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a 
dieťa školského zariadenia 

10. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2018 a návrhu na rozdelenie zisku z 
hospodárenia spoločnosti za rok 2018, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 

11. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2018, návrhu na vysporiadanie výsledku 
hospodárenia spoločnosti za rok 2018, návrhu na 
zmenu stanov spoločnosti, ktoré budú prerokované a 
schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., 
a návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR 
Bratislavy v predstavenstve spoločnosti Bratislavská 
integrovaná doprava, a.s. 
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12. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

13. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti METRO Bratislava a.s. 

14. Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločností 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

15. Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

16. Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

17. Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
METRO Bratislava a.s. 

18. Personálne zmeny v orgánoch organizácie Mestské lesy 
v Bratislave 

19. Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny 
investor Bratislavy 

19A. Návrh spoločného Programového vyhlásenia primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2019 – 2022 

20. Nárh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 
sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži 

21. Návrh na schválenie nájmu Zimného štadióna O. Nepelu 
v Bratislave pre Slovenskú volejbalovú federáciu na 
usporiadanie Majstrovstiev Európy 2019 vo volejbale 
žien ako prípad hodný osobitného zreteľa 

22. Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na 
zimných štadiónoch v správe STARZu pre občianske 
združenia Jumping Joe a HOBA BRATISLAVA ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

23. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Piesková 
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ulica, k. ú. Rača, parc. č. 2471/51, Ing. Imrichovi 
Bérešovi a Jane Machatovej 

24. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 3417/4 a parc. č. 3416/7, a návrh 
na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 
parc. č. 3416/181 a parc. č. 3416/182, ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, 
spoločnosti AGADU s. r. o., so sídlom v Bratislave 

25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častípozemkov v 
Bratislave, k. ú. Petržalka, Staré Mesto, Dúbravka, 
Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stojísk 

26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmunehnuteľnosti – časti 
strechy o výmere 454,10 m², na stavbe so súp. č. 
5100,postavenej na pozemku parc. č. 5605/1, 
nachádzajúcej sa na Dudvážskej č. 6 vBratislave, 
k. ú. Podunajské Biskupice pre nájomcu GALILEO 
SCHOOL, s.r.o., sosídlom v Bratislave 

27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častipozemkov v 
Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/1 a parc. č. 
432/11, Občianskemuzdruženiu Odyseus so sídlom v 
Bratislave 

28. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, za pozemky k. ú. Ružinov, vo vlastníctve 
Slovenskej republiky, v správe Univerzitnej 
nemocniceBratislava 

29. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častipozemkov a stavieb 
v Bratislave, k. ú. Nivy, Slovenskej republike 
zastúpenejMinisterstvom dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky, v zastúpení 
spoločnostiZeroBypassLimited, a.s., a spoločnosti 
D4R7 Construction so sídlom v Bratislave 

29A. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 
Rača a k. ú Dúbravka do správymestských častí 
hlavného mesta SR Bratislavy 
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30. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavnéhomesta SR Bratislavy 

31. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SRBratislavy a jeho útvaru na II. 
polrok 2019 

32. Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 

33. Správa o činnosti Bratislavskej organizácie 
cestovného ruchu za rok 2018 

34. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 
separovanom zbere astrategických vyhliadkach do 
budúcnosti 

35. Zóny bez pesticídov 

36. Návrh na odpustenie dlhu – sankcií z omeškania vo 
výške 95 523,27 Eur žiadateľoviIng. Pavel Kara - 
KORVETA 

37. Informácia o plnení uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SRBratislavy 
č. 1405/2014 časť C bod 1 – Akčný plán udržateľného 
energetickéhorozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 

38. Informácia o preverení jednotlivých zámerov rozvoja 
mestskej hromadnej dopravydopravným modelom ako 
plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavnéhomesta SR Bratislavy č. 704/2016 časť C zo 
dňa 08. 12. 2016 

39. Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov 
Peňažného fondu na podporurozvoja telesnej kultúry v 
hlavnom meste SR Bratislave na projekty mestských 
častíDúbravky, Karlovej Vsi, Lamača, Petržalky, 
Rače, Rusoviec a Záhorskej Bystrice 

40. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle 
výzvy hlavného mesta SRBratislavy na poskytnutie 
dotácie na realizáciu integračných projektov pre 
ľudí bezdomova na rok 2019 

41. (Návrh) Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centra 
voľného času, Štefánikova 35,Bratislava 
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42. Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného 
zámeru stavbyPredstaničný priestor hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

43. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavyč. 366/2008 zo dňa 06. 
03. 2008, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podieluna pozemku pod bytovým domom Majerníkova 34/A 

44. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, 
parc. č. 2813/2 a parc. č. 2813/3,do vlastníctva 
manželov Šteliarovcov, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkovpod stavbami - stiahnuté z 
rokovania predkladateľom 

45. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/7,pod stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie 
pozemku 

46. Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva za účelomrozdelenia bytového domu 
Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské 
Biskupice, najednotlivé byty a nebytové priestory 
medzi hlavným mestom SR Bratislavou amestskou časťou 
Bratislava-Podunajské Biskupice 

47. Návrh na zriadenie vecných bremien na 
nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. StaréMesto, 
medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou 
Best in Parking -Slovakia s.r.o., so sídlom v 
Bratislave 

48. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Svetlá 3,Haburská 1, 3, 5, 7, 
Trnavská cesta 58, Muškátová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20,Muškátová 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
Vrútocká 24, 26, 28, 30, 32, Vrútocká 34, 36, 38, 
40,42, Košická 10, 14, Bebravská 16, Podzáhradná 49, 
Hronská 2, 4, 6, Hronská 8, 10,Osadná 9, Sibírska 
31, Hradištná 27, Pečnianska 15, Lachova 28, 
Budatínska 35,vlastníkom bytov 

49. Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie 
„Riešenie centrálnej rozvojovej osiPetržalka.“ 
(materiál bude prerokovaný o 16.30 h po vystúpení 
občanov ako 1. bod) 
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50. Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie – 
Riešenie zóny Petržalka-stred,Námestie Jána Pavla 
II. (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po 
vystúpení občanovako 2. bod) 

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

52. Interpelácie (bod bude prerokovaný o 14.00 h) 

52A. Návrh na zmenu uznesenia č. 140/2019 zo dňa 25., 04. 
2019 (Návrh na uplatneniealebo na neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na 
stavbuso súpis. č. 3112 a pozemok v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, parc. č. 7434, vovlastníctve 
neziskovej organizácie – MAJÁK NÁDEJE n.o., v 
likvidácii) vo veci zmenykúpnej ceny – MAJÁK NÁDEJE 
n.o., v likvidácii - Stiahnutý z rokovania 
predkladateľom 

53. Rôzne 

 

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 vypracovaných znaleckých posudkoch 

d) Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. štvrťroka 
2019 

e) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na  
pozemku v bytovom dome Haburská 1, 3, 5, 7, Muškátová 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Muškátová 44, 46, 
48, 50, 52, 54, Ďatelinová 9, Babuškova 6, Gregorovej 
6, Vrútocká 24, 26, 28, 30, 32, Vrútocká 34, 36, 38, 
40, 42, Hronská 2, 4, 6, Hronská 8, 10, Osadná 9, 
Jamnického 4, Homolova 6, Romanova 42, Znievska 9, 
vlastníkom bytov 
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f) Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov za 
rok 2018 

g) Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 197/2019 zo dňa 30. 05. 2019. 

h) Informácia o plnení úloh Mestskou políciu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj 
2019 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH 
K 31. 05. 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prvým bodom dnešného rokovania je Informácia o plnení 

uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy splatných k 31. máju 2019. 

Nech sa páči za organizačné, pani Kiczegová, máte 

slovo. 

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

oddelenia: 
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Dobrý deň. 

Takže predkladáme vám Správu o plnení uznesenia 

k tridsiatemu, uznesení 31. máju. Je rozdelený na klasicky 

na štyri časti, splnené, priebežne plnené, návrh na 

posunutie termínu a v poslednej časti máme jedno uznesenie, 

ktoré navrhujeme zrušiť. Jedná sa o verejné vypočutie 

riaditeľov mestských rozpočtových a príspevkových 

organizácií.  

Keďže je to dosť časovo náročné, navrhujeme, aby sa 

to nerobili verejne pre všetkých poslancov, ale v rámci 

príslušných komisií bolo toto verejné vypočutie. Preto 

navrhujeme zrušiť toto uznesenie z roku 2016. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

K tomuto otvárame diskusiu? Alebo ideme ďalej?  

Tak otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nech sa páči. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďa ďakujem pekne. 

Ja dávam procedurálny návrh, aby sme o tom bode 

štyri, alebo podbode štyri v bode bé (B) hlasovali 

samostatne. To je to uznesenie, ktoré sa chce zrušiť. 

Ja vysvetlím ten procedurálny návrh.  

Ja teda som si prečítal to odôvodnenie. Určite je 

relevantné. Je to organizačne náročné a podobne. Dôvod, 

prečo to dávam na samostatné hlasovanie je ten, že 

v minulom volebnom období som bol jedným z tých, ktorí za 

to uznesenie hlasovali, takže nerád si ruším vlastné 

rozhodnutia. Rele vlastné, áno, vlastné rozhodnutia 

o uzneseniach. 

A druhá vec je, že ja eee, my sme to vtedy vlastne 

presadzovali aj kvôli tomu, aby sme aspoň raz do roka mohli 

istým spôsobom kontrolovať tých riaditeľov mestských 

organizácií ako plnia svoje plány, aby, jednoducho, to 

nebola len záležitosťou vedenia mesta a primátora, ale aby 

tí riaditelia mestských organizácií, ktorých sme vlastne 

ešte počas bývalého pána primátora nevedeli zasiahnuť ani 

do výberu, tak aby sme ich mohli nejakým spôsobom 

kontrolovať, aby aj oni mali vedomie toho, že sú tu aj 

poslanci, je tu zastupiteľstvo, ktorému sa zodpovedajú. 
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A na to slúžilo práve to, že raz do roka sem prišli a mohli 

sme ich konfrontovať s tými ich plánmi, či ich plnia, na 

koľko ich plnia a podobne. 

Je to, je to obdoba toho, prečo som sa, a o tom sa 

budeme baviť, dožadoval aj, aj prítomnosti tých kandidátov 

na šéfov mestských podnikov.  

Jednoducho, myslím si že ten pocit tých volených 

funkcionárov by mal byť založený aj na tom, že je tu 

zastupiteľstvo, ktoré ich kontroluje.  

Takže, preto to dávam na samostatné hlasovanie. 

Už nechám na vás, či to zrušíte, nezrušíte. Ja, ja 

osobne, nebudem za zrušenie tohto uznesenia. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 
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Tu skôr, podľa mňa, je na mieste debata o tom 

formáte, nakoľko, lebo ja som sa poslednej prezentácie 

zúčastnil. Boli tam nastúpené všetky ZUŠky (ZUŠ), všetky 

cévecéčka (CVČ), všetky organizácie. Nič v zlom, asi traja 

poslanci sa toho zúčastnili. Riaditelia zabili minimálne 

dva dni. Ďalší, podľa mňa, týždeň prípravou. 

Čiže, Milan, to neni podľa mňa o zrušení toho, že 

stretávať sa, vedieť čo organizácie robia, ale dať tomu 

trošku iný formát. Lebo naozaj, to pôsobilo jednak 

dehonestujúco, nebolo dostatočne veľa priestoru vôbec sa 

o nejakých systematických krokoch s nimi baviť.  

A hovorím, v neposlednom rade, boli tam traja, štyria 

poslanci. Nikoho sa nechcem dotknúť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Korček. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja podporujem to, čo povedal pán kolega Vetrák. 

A v súvislosti s tým, čo povedal pán viceprimátor Káčer, 

taktiež súhlasím s tým. Ale potom spravme to tak, že 
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navrhujem, že nezrušme toto uznesenie a nech teda magistrát 

pripraví nejaký iný vhodnejší formát, ktorý by napĺňal aj 

zložky transparentnosti, aj efektívnosti.  

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: 

Presne to podporujem, čo povedal pán Káčer.  

Nerušme to, pokiaľ to máme. Máme tú možnosť.  

Ja som sa zúčastňovala toho. Bolo to veľmi zaujímavé, 

ale bolo to časovo veľmi náročné. Čiže naozaj, to bolo  

niekoľko hodín. Ale bolo to veľmi výživné.  

Je mi ľúto, že tam poslanci nechodia. Ale určite 

treba zmeniť ten formát.  

Takže nezrušiť, ale zmeniť formát a pripraviť takéto 

uznesenie. Lebo keď to zrušíme, tak neni žiaden, žiadna 

motivácia organizačného oddelenia, aby pripravila nejaké 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znie určite dobre. 

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno, prikláňam sa k tomu, že urobme niečo s tým 

formátom.  

Ja viem, že to sa navrhuje to, že nech sim, nech sa 

teda komisie stretávajú s tými príslušnými, asi (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo), nie so všetkými predpokladám, tými 

vedúcimi. Ale ono na komisie tí vedúci aj chodia pred tým 

rozpočtom. Len ono tam na tých komisiách to nie je až tak 

o tej kontrole, na tých komisiách je to. Viete, komisie 

vždy sympatizujú s tými príslušnými vedúcimi.  

Čiže majú, ma, tam, tam to nie až tak veľmi 

o kontrole, ako o tom, že ako čo najlepšie za tú svoju 

oblasť niečo presadiť do rozpočtu.  

A takže, ja si myslím, že ten formát, ktorého sa môžu 

zúčastniť všetci poslanci, napríklad, kľudne na 

zastupiteľstve, alebo treba nájsť iný vhodný formát, tak 

ako hovorí pán Korček, by bolo, by bolo lepšie. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Myslím, že to všetkými pochopené. 

Takto ako to je teraz to nefunguje, ale je nutné tu 

mať nejaký formát. My nájdeme lepší formát a vymyslíme to, 

lebo toto je takto. 

To znamená, že o tomto, čo znamená te.  

Milan,  

takže o čom hlasujeme ako keby teraz? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže hlasujeme teraz, hej? 

Ďakujem pekne. 

Tak prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť slová predsedu návrhovej komisie 

„samostatne áno“) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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(poznámka: počuť slová predsedu návrhovej komisie „ja 

to poviem teraz“, „to je len procedurálny“) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo pri prijaté. 

Prítomných štyridsaťdva. 

Za štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa jedna a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 1-Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2019 

 
procedurálny návrh p. Vetráka – samostatné hlasovanie 

o bode 4 návrhu uznesenia 

 Prítomní: 42 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

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):   
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J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Poďme na bod číslo dva. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Pá pán primátor,  

takto. Toto sme hlasovali  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Já, pardon.  

Predseda návrhovej komisie 

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

procedurálnou, že  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pardon. 

Predseda návrhovej komisie 

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

to budeme samostatne hlasovať. 

Čiže teraz,  

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

Okej. 

Predseda návrhovej komisie 

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

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

O procedurálnom sa hlasuje. 

Čiže teraz by sme mali vlastne ísť hlasovať 

samostatne zvlášť o tom štvrtom bode a potom o celku, 

o zvyšku uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

To znamená, že hlasujeme samostatne o bode štyri.  

Pardon. Za (poznámka: nezrozumiteľné slovo) nejaké 

technické problémy, sekundu. 

A Milan,  

a otázka. Body číslo štyri či zrušiť, alebo nezrušiť 

hej?  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 
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Teraz vlastne budeme samostatne hlasovať o tom bode 

štyri a následne o zvyšku uznesenia. O tom podbode štyri 

v bode bé (B). 

Tak môžte, pán primátor, dať hlasovať o tom, že či, 

čo budeme, čo sa stane s tým podbodom štyri v bode bé (B). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

(poznámka: počuť vedúcu organizačného oddelenia „jaké 

béčko?“) 

Predseda návrhovej komisie 

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

No tu je.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Keď zaňho zahlasujeme, tak to zrušíme úplne. 

Ja v kľude navrhujem, že v kľude to zrušme a my 

prídeme s niečím novým. Alebo nezrušme a aj tak to zmeníme. 

Hej? 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 62 

Takže, kto bude hlasovať za bod číslo štyri, hlasuje 

za zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva o tomto 

procese kontroly ZUŠiek (ZUŠ). 

Pán poslanec. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prepáčte.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Všetkých organizácií, tak. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Pán primátor, že a, je tu také nedorozumenie, že 

o čom sa ide teda hlasovať.  

Ja len, ja len zopakujem, že toto je len samostatné 

hlasovanie o tom bode. A ten bod je navrhnutý na zrušenie. 

Čiže, kto bude hlasovať za, tak bude hlasovať za 

zrušenie. A kto bude hlasovať inak, tak bude hlasovať teda 

nie za zrušenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak. 
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Otázka je, či môžme pokračovať ďalej? Či je vyriešený 

technický problém?  

Áno. 

Dobre.  

Takže samostatné hlasovanie o bode číslo štyri. Pán 

poslanec Vetrák to teraz vysvetlil. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných je štyridsaťdva. 

Za pätnásť, proti štyri, zdržalo sa dvadsaťdva a 

nehlasovalo jeden poslanec. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 1-Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2019 

 
hlasovanie o bode 4 návrhu uznesenia – návrh p. Vetráka 

 Prítomní: 42 Áno 15 Nie: 4 Zdržal sa: 22 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ZDRŽAL SA 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

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

R. Tešovič NIE M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

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

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa  ZDRŽAL SA 

R. Kunst NIE A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček NIE 

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

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

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

 

koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

A teraz, pán primátor, môžte dať hlasovať o zvyšku 

toho uznesenia tak, ako bolo navrhnuté. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Takže hlasujeme o zvyšku uznesenia. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťtri. 

Za štyridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a  poslancov. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 1-Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2019 

 
hlasovanie o ostatných častiach uznesenia, o ktorých sa 

ešte nehlasovalo, t. j. o celom návrhu uznesenia okrem bodu 
4, o ktorom sa hlasovalo samostatne 

 Prítomní: 43 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

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

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2019 

 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie  
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1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

1.1 č.   1160/2018 časť B bod 1 zo dňa 26. 4. 2018 
1.2 č.       38/2019 časť C bod 3 zo dňa 7. 2. 2019 
1.3 č.     108/2019 zo dňa 7. 3. 2019 

 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

2.1 č.    971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.2 č.    135/2015 časť A body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.3 č.  1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018 

2.4 č. 

 1030/2017 bod 1 zo dňa 8. 12. 2017, 
 1031/2017 zo dňa 8. 12. 2017, 
 1034/2018 bod 1 podbod 1.1 zo dňa 21. 2. 2018, 
 1097/2018 časť B body 1 a 2 zo dňa 15. 3. 2018 

 

 

 

B. schvaľuje  

 

3. Určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  

p. 
č. 

nositeľ 
uznesenia 

číslo 
uznesenia 
zo dňa 

pôvodný 
termín 

nový termín 
splnenia 
uznesenia 

3.1 primátor 

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

T: február 
2018 
Nový termín: 
31. 5. 2019 
  

T: 30. 6. 
2020 

3.2 primátor 
1031/2017 
zo dňa 8. 12. 
2017 

T: do marca 
2018 
Nový termín: 
31. 5. 2019 

T: 30. 6. 
2020 

3.3 primátor 

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

T: 26. 4. 
2018 
Nový termín: 
31. 5. 2019 

T: 30. 6. 
2020 
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2018 

3.4 primátor 

1097/2018 
časť B body 1 
a 2 
zo dňa 15. 3. 
2018 

T: 1. 6. 
2018 
Nový termín: 
31. 5. 2019 

T: 30. 6. 
2020 

 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 2 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:. 

Tým pádom prejdeme na bod číslo dva. Návrh na zmenu 

rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy na 

rok 2019. 

Za sekciu financií ako odprezentuje tento bod jej šéf 

Matúš Lupták. 

Nech sa páči. 

Čo sa deje? Nefunguje niečo? 

Ďakujem pekne. Máte, máte slovo. 
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Matúš   L u p t á k ,  MA,   poverený vedením sekcie 

financií: 

Ďakujem pekne. 

Na dnešné zasadnutie predkladáme návrh na zmenu 

rozpočtu. V rámci tohto sú upravované viaceré oblasti 

výdavkov.  

V prvom rade ide o úpravu mzdových nákladov pre 

všetky organizácie hlavného mesta v nadväznosti na 

valorizáciu platov. Prebehla aj, prebehla platová inventúra 

vo všetkých týchto zariadeniach, aby sme presne vedeli na 

základe čoho im tieto mzdy zvyšovať máme.  

Takže, to je odrazené, odrazené v tomto návrhu na 

zmenu.  

Zároveň je tam upravované v zmysle minulomesačného 

schválenia navrhovaného postupu pri refinancovaní úveru 

v čéesobé (ČSOB). Je tam upravená, je tam návrh na úpravu 

teda finančných operácií, keďže nejdeme úver refinancovať, 

ale len predlžovať.  

A taktiež je tam teda  navýšenie kapitálových 

prostriedkov z rezervného fondu pre mestské časti 

v nadväznosti na podpísané, alebo teda plánované podpísanie 

memoranda s piatimi mestskými časťami o nejakom 

jednorázovom dofinancovaní piatich podfinancovaných 
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mestských častí. Ide predovšetkým o investície do 

parkovania, alebo inej formy riešenia dopravy, alebo úpravy 

chodníkov a tak ďalej.  

Takže to, to je v skratke návrh na zmenu rozpočtu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Pán poslanec Mrva,  

máte slovo. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ja nemám ani tak k tomuto bodu, ale poprosil by som 

poslancov, aby skúsili byť trochu tichšie, pretože my 

naozaj nepočujeme potom ani predkladateľa materiálu, ani 

diskusiu k tomu. 

Čiže, naozaj poprosím, aby aj na ľavej strane odo 

mňa, aj na pravej strane odo mňa boli trošku tichšie 

poslanci. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán námestník Káčer,  

máte slovo. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ak náhodou by mi nestačilo, tak poprosím o predĺženie 

príspevku. 

Predložím pozmeňujúci návrh, ktorý ide v duchu 

memoranda o dofinancovaní najchudobnejších mestských častí 

v tomto meste, ktoré nedosahujú ani deväťdesiat percent 

priemeru dane na obyvateľa. 

Materiál je dlhodobo komunikovaný s mestskými časťami 

Karlova Ves, Dúbravka, Podujaské Biskupice, Petržalka 

a Vrakuňa.  

Veľmi sa teším tomu aj ako poslanec za Dúbravku, ale 

myslím že všetci racionálni starostovia uvážia, že tá daň 

na obyvateľa práve v týchto mestských častí je už tak 
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nízka, že nepostačuje na to plnenie vôbec tých základných 

úloh, ktoré samospráva voči svojim obyvateľom má. 

Myslím, že už o tom bolo povedané dosť.  

Čiže, pokúsim sa prečítať samostatný pozmeňujúci 

návrh.  

A teda, za A máme schvaľuje, presne tak, ako to bolo 

v uznesení.  

Inak materiál  máte aj na stoloch. 

A za bé (B) splnomocňuje primátora hlavného mesta 

uzavrieť zmluvu o spolupráci s mestskými časťami hlavného 

mesta SR Bratislavy Vrakuňa, Dúbravka, Karlova Ves 

o financovaní dopravných projektov v týchto mestských 

častiach hlavného mesta SR Bratislavy s nasledovnými, 

s nasledovnými podstatnými zmluvnými podmienkami: 

Transfer hlavného mesta SR Bratislava pre mestské 

časti hlavného mesta SR Bratislavy, s ktorými bude 

podpísaná zmluva, bude v zmysle tohto návrhu na zmenu 

rozpočtu s podpísaného memoranda spolu v sume jedna celá 

päť sedem päť štyri šesť šesť eur, s nasledovným delením: 

Karlova Ves osemstošesťtisícštyristopäťdesiat eur, 

Vrakuňa dvestodeväťdesiatosem celá šestnásť eur, 

Dúbravka štyristosedemdesiatjednatisíc eur. 
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Aj som sa pomýlil, je to presne v tom  znení, ktoré 

máte na stole. 

A za za Cé, berie na vedomie, presne podľa toho, čo 

máte na stole.  

Tomuto materiálu predchádzalo podpísanie memoranda, 

kde sú presne vyšpecifikované konkrétne akcie. Vo väčšine 

prípadov sa bude jednať o kapitálové finančné prostriedky, 

ktoré budú minuté hlavne v dôsledku, dúfajme že 

v schválenej parkovacej politike. Teda bude sa jednať 

zvýšenie, o zvýšenie kapacít parkovania v týchto mestských 

častiach. 

Ak je čokoľvek nejasné v tomto, som pripravený 

odpovedať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Kuruc,  

máte slovo. Faktickú. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 
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Ďakujem veľmi pekne, pán námestník, za predloženie 

tohto pozmeňujúceho návrhu. 

Ja by som chcel v mene všetkých Vrakúnčanov 

poďakovať.  Naozaj, budú slúžiť (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) finančné prostriedky na to, aby sa začali budovať 

parkovacie miesta, ktoré u nás sú naozaj v najmenej zo 

všetkých mestských častí pravdepodobne a bude to už základ 

tej novej parkovacej politike, ktorú, dúfam, schválime 

v ďalších bodoch. 

Takže, ďakujem ešte veľmi pekne aj pánovi 

námestníkovi, aj pánovi primátorovi, že takto riešime 

pochyvnos po pochybenia z minulosti a začína sa aj do 

týchto mestských častí trošku tie financie nalievať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Káčer,  

faktická. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Ešte sa ospravedlňujem, samozrejme, 

spolupredkladatelia so mnou tohto návrhu sú pán starosta 

Kuruc a pani starostka Čahojová. To som zabudol povedať. 

Takže idem odovzdať návrh. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Pán poslanec Pilinský,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor,  

ja by som sa len rád spýtal, len nakoľko v ďalšom, 

v ďalších bodoch už asi k tomuto nebude príležitosť. 

V rozpočte bol schválený aj investícia na 

prebudovanie križovatke v Rači 

Rustaveliho/Detvianska/Kubačova na kruhový objazd. Po 

pomaly sme sa prehupli do druhej polovici roka, tak sa len 

chcem spýtať, že v akom to je stave a či, či teda tie 

financie na túto akciu sú stále vyčlenené a či sa v tomto 

roku stihne zrealizovať?  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem pekne. 

Pán Lupták. 

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

financií: 

Ďakujem. 

V rozpočte tie peniaze stále sú. 

K tej technickej stránke sa ja neviem vyjadriť v akom 

je to stave. Neviem, či je tu niekto za sekciu dopravy, kto 

by vedel k tomu povedať. 

Ale môžete si to potom s nimi. Určite sa tu budú 

niekde hýbať, takže sa ich spýtajte, prosím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Ožvaldová,  

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

Ďakujem za slovo. 

Chcem sa vám poďakovať v mene obyvateľov Podunajských 

Biskupíc, takisto, za financie, ktoré dostáva mestská časť. 

V memorande preto nie sme, lebo my všetky, ktoré 

dostáva mestská časť, my všetky veci, ktoré sme žiadali, sa 

budú robiť na mestských pozemkoch. 

Čiže, nie sú, nie sú to zverené mestskej časti. 

Ďakujeme pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som sa chcel prihlásiť s faktickou ešte, ešte 

k tomu, čo hovoril pán námestník Káčer. 

Ja sa ospravedlňujem, že ja som taký nejaký právny 

purista, ale v rokovacom poriadku je napísané, že 

pozmeňujúci návrh sa má prečítať a teda to, čo prečítal pán 
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námestník Káčer mi zaznelo celkom divne, že mestská časť 

Karlova Ves, respektíve, tá celková suma má byť jedna celá 

päť sedem päť štyri šesť šesť eura. To sa mi zdá dosť málo. 

Asi to treba teda upresniť, že to je jeden milión 

päťstosedemdesiatpäťtisícštyristošesťdesiatšesť eur. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujeme. 

Áno, je to, je to presne tak. 

Pán Záhradník,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, dámy a páni,  

čo hovorili kolegovia z iných mestských častí, tak 

chceli by sme aj v mene mestskej časti Karlova Ves sa 

naozaj poďakovať za veľmi ústretový prístup tohto vedenia 

hlavného mesta, lebo o systémovej nespravodlivosti 

v prerozdeľovaní financií medzi mestom a mestskými časťami 

sa vedelo dlhšie, až v tomto vedení mesta sme našli 
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porozumenie pre odstránenie takých tých najvypuklejších 

problémov. 

Memorandum o porozumení nám umožní ten transfer pre 

mestskú časť Karlova Ves, nám umožní naozaj financovať 

veľmi konkrétne projekty dopravnej infraštruktúry  

v mestskej časti, najmä smerujúce, alebo výlučne smerujúce 

na rozšírenie a budovanie parkovacích miest, ktoré extrémne 

potrebujeme. 

Takže myslím si, že spolupráca hlavného mesta 

a mestskej časti Karlova Ves prinesie už tento rok veľmi 

konkrétne zlepšenie situácie v parkovaní v Karlovej Vsi. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán námestník Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Využijem príspevok kolegu Záhradníka, že presne ako 

povedal pán Lenč, ja sa ospravedlňujem, ja som tam 

preskočil nejaké slovíčka.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 81 

Ale však myslím, že tým, že to je na papieri a že ma 

pán Lenč opravil, tak je to úplne jasné a zreteľné. 

Ďakujem pekne. 

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 za slovo, pán primátor. 

Nechcem zdržiavať, vážení kolegovia, len musím 

pripomenúť, že toto nie je problém tohto roku, ale je to 

chronický problém, že je tu istá nespravodlivosť, na ktorú 

úplne exaktne teda poukázal pán poslanec Hrčka, ktorý nám 

ju detailne vysvetlil, ktorý sa tomu skutočne venoval dlhý 

čas a verím, že sa ešte tomu bude aj venovať. 

Ďakujem mu za to veľmi pekne. 

Ale bez veľkorysého prístupu hlavného mesta, nového 

vedenia hlavného mesta a pána viceprimátora, ktorý si to 

zobral pod patronát, sme sa, proste, by sme sa nepohli 

z miesta. 
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Takže, veľmi pekne ďakujem. 

Ja ubezpečujem, že tieto prostriedky mestská časť 

prioritne a vlastne všetky bude investovať do statickej 

dopravy, do zlepšenia mobility. A verím, že naozaj sa ukáže 

ovocie tohto rozhodnutia veľmi skoro aj v prospech vnímania 

prijatia, dúfam, že dnes prijmeme rezidenčnú parkovaciu 

politiku, že naozaj toto mesto chce ľuďom túto situáciu čo 

najviac uľahčiť.  

Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Zaťovič, s faktickou. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Sa pripájam k pani Čahojovej, ako poďakovanie 

všetkým, ktorí to tvorili a vymysleli, ale poďakovanie, 

samozrejme, magistrátu a poslancom, že to nám podporia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Bol som spomenutý. Tak ja tiež naozaj chcem povedať, 

že tento problém je dlhodobý, dá sa naňho ukazovať, ale bez 

toho, aby súčasné vedenie malo pre to pochopenie a robilo 

pre to aj nejaké kroky, by to možno nebolo. 

Takže určite aj ja touto cestou chcem poďakovať a 

teda poukázať na tú zmenu, ktorá tu bola. Že jedna vec je 

o probléme hovoriť a vedieť ho na číslach preukázať, druhá 

vec je sa k tomu problému aj chlapsky postaviť a snažiť sa 

hľadať riešenia. 

Sú to, samozrejme, zatiaľ kompromisné riešenia, ale 

je to naozaj ukážka toho, že je snaha to riešiť a že je 

veľká pravdepodobnosť, že sa to naozaj nejakým spôsobom 

zlepší. 

Ešte raz ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Ja chcem poďakovať všetkým starostom za veľmi 

konštruktívnu debatu na túto tému. Ide o Bratislavu, takže 

sa teším z každého eura, ktoré pôjde do mestskej časti. 

Myslím, že už sme si povedali všetko, to znamená, nie 

je ďalší príspevok. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Dos, no, dostali sme predložený návrh nového 

uznesenia, ktorý prečítal pán viceprimátor Káčer. Máte ho 

aj distribuovaný na stoloch. Takže nebudem ho znovu celý 

čítať. 

Má vlastne body A, bé (B), cé (C). sú tam aj zmenené 

sumy, pričom tá suma pre Karlovu Ves sa potom ešte 

korigovala. 

Tak, pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tom návrhu uznesenia, o tom 

novom návrhu uznesenia, ktorý predkladal pán viceprimátor 

Káčer. 
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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 o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťštyri. 

Za štyridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem pekne. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Počakáme na návrhovú komisiu. 

Pán poslanec,  

Ideme na? Áno. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno, nech sa páči. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 
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Pokračujeme ďalej. Hej?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Je to v poriadku. 

Dobre. Ide. 

Pani starostka 

niečo? Mimo? Niečo sme pokazili?  

Počkajte sekundu.  

Boli ste len tak mimo, aby sme  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

... sme, naozaj nám to pomôže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujeme pekne.  
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No, pani starostka ďakuje a nemala zapnutý mikrofón. 

To je chyba.  

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 2-Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2019 

 Prítomní: 44 Áno 44 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik  ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 

2019 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 

nasledovne: 

1. zníženie bežných príjmov o 71 157,00 Eur, 

2. zníženie bežných výdavkov o 136 683,00 Eur, 
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3. zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 056 541,00 Eur, 

4. zníženie príjmových finančných operácií o 71 653 818,00 

Eur, 

5. zníženie výdavkových finančných operácií o 75 644 

833,00 Eur. 

B. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

uzavrieť zmluvu o spolupráci s mestskými časťami hlavného 

mesta SR Bratislavy – Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-

Dúbravka a Bratislava-Karlova Ves, o financovaní dopravných 

projektov v týchto mestských častiach hlavného mesta SR 

Bratislavy, s nasledovnými podstatnými zmluvnými 

podmienkami: 

Transfer hlavného mesta SR Bratislavy pre mestské časti 

hlavného mesta SR Bratislavy, s ktorými bude podpísaná 

zmluva, bude v zmysle tohto návrhu na zmenu rozpočtu a 

podpísaného memoranda spolu v sume 1 575 466,00 Eur, 

s nasledovným delením: 

1. pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves suma 

806 450,00 Eur, 

2. pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa suma 

298 016,00 Eur, 

3. pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka suma 

471 000,00 Eur. 
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C. berie na vedomie, že 

1. mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy – 

Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Dúbravka a Bratislava-

Karlova Ves, sa zaväzujú z vlastných kapacít zabezpečiť 

proces verejného obstarávania a realizácie projektov, 

dohodnutých v memorande a schválených touto zmenou 

rozpočtu, 

2. mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy - 

Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Dúbravka a Bratislava-

Karlova Ves, sa zaväzujú prevziať do správy investície 

na miestnych komunikáciách III. a IV. Triedy a 

pozemkoch v správe mestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy – Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Dúbravka a 

Bratislava-Karlova Ves. 

3. hlavné mesto SR Bratislava sa zaväzuje prevziať do 

správy investície na miestnych komunikáciách I .a II. 

triedy a pozemkoch v správe hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 3 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O DOČASNOM PARKOVANÍ 
MOTOROVÝCH VOZIDIEL 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Poďme ďalej.  

Máme pred sebou ďalší z ľahkých bodov dnešného dňa, 

to znamená, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel. 

Máme tu náš tím, ktorý na tomto pol roka pracoval, 

pán Netri a pán Bútora, nech sa páči, dávam slovo teda 

spracovávateľom návrhu. 

Máte slovo. 

Bc. Ivan   B ú t o r a ,  oddelenie mestskej mobility: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Dovoľujeme si vám predložiť Návrh vézeten (VZN) 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

Ja na úvod stručne popíšem ten proces, akým tento, 

táto príprava návrhu prebiehala. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 92 

Návrh bol, celá, celá koncepcia, alebo aktualizácia 

koncepcie parkovacej politiky bola konzultovaná na mnohých 

stretnutiach najprv so starostami mestských častí, potom aj 

s poslaneckými klubmi. 

Návrh vézeten (VZN) bol zaslaný na vyjadrenie aj 

zastupiteľstiev mestských častí v apríli, 18. apríla.  

Následne prebehlo vyhodnotenie pripomienok mestských 

častí, z ktorých tie, ktoré sme dali, ktoré sa dalo, tak 

sme zapracovali do návrhu. Niektoré sme zapracovali do 

iných dokumentov, pretože nie všetky sa týkali všeobecne 

záväzného nariadenia, ale niektoré sa týkali, napríklad, 

rámca spolupráce medzi mestom a mestskou časťou pri 

navrhovaní zón, a to sa týkalo skôr štatútu a iných 

dokumentov. 

Následne vézeten (VZN) prešlo štandardným procesom 

verejného prerokovania.  

Od 22. do 31. mája mala možnosť široká verejnosť 

uplatňovať pripomienky. To pripomienkovanie bolo rozsiahle. 

Prijali sme zhruba stoosemdesiat pripomienok, ktoré sa 

podávali buď cez webový formulár, alebo imejlom (e-mailom), 

alebo poštou. 

V rámci pripomienok sme prijali aj jednu hromadnú 

pripomienku, ktorá mala vyše, vyše dvesto signatárov.  
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Kompletné vyhodnotenie pripomienok sme vám zaslali 

v piatok. A vyvesili sme ho aj pre verejnosť 

v anonymizovanej podobe. 

Ja zhrniem stručne iba tie hlavné veci, ktoré sa 

v tom, v tom nariadení doplnili, alebo upravili.  

Jedna ot, jedna otázka bola parkovanie pre zdravotne 

postihnutých, kde okrem teda vyhradených miest kde parkujú 

zadarmo a konkrétnych miest pre konkrétnych pre konkrétnych 

užívateľov s preukazom zdravotne postihnutého sa doplnilo 

aj výrazne zvýhodnené parkovanie aj na iných miestach 

v týchto zónach dočasného parkovania. 

To znamená, že po registrácii tohto užívateľa v našom 

systéme, poskytujeme zľavu deväťdesiat percent na dočasné 

parkovanie v zónach. 

Toto opatrenie vyplynulo s viacerých konzultácií, 

ktoré sme mali aj so zástupcami ŤZP. Pozerali sme sa aj na 

príklady zo zahraničných miest a teda v rámci 

pripomienkovacieho konania sme takúto úpravu zapracovali. 

Ďalej sme umožnili parkovacie karty poskytovať aj na 

kratšie obdobie, nie len na rok. To sa týka najmä tých 

kariet rezidentských pre druhé a tretie vozidlo a potom 

abonentských, ktoré teda majú vyššie sadzby a je možnosť 

kupovať si ich aj na kratšie časové obdobie. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 94 

Ďalej sme rozšírili okruh abonentov aj o podnikateľov 

podľa iných ako iných predpisov ako živnostníci. To 

znamená, to sú slobodné povolania, advokáti, lekári a tak 

ďalej.  

Kompletné vyhodnotenie, kompletný taký prehľad 

vlastne máte v dôvodovej správe s tým, že to vyhodnotenie 

pripomienok samotné malo asi tristopäťdesiat strán. 

Ak budú k tomu nejaké konkrétne otázky, tak radi ich 

zodpovieme.  

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 Palkovič, 

nech sa páči. 

Mgr. Tomáš   P a l k o v i č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Parkovacia politika spolu s aktuálnymi zmenami 

v zákone o cestnej premávke je jedna z vecí, ktoré 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 95 

v prichádzajúcich rokoch zmenia podobu bratislavských ulíc 

výrazne k lepšiemu. A celkovo spravia z Bratislavy lepšie 

miesto pre život. O tomto som naozaj pevne presvedčený.  

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval Ivanovi Bútorovi, 

Peťovi Netrimu a ďalším, ktorí sa podieľali na 

implementácii a zároveň aj pánovi primátorovi, ktorý dal do 

komunikácie, obrovský kus energie. Ale aj občanom, ktorí 

prišli a diskutovali na verejných diskusiách. 

Ja som sa tých diskusií zúčastnil hneď niekoľkých  

a musím povedať, že všade tá diskusia prebehla slušne a vo 

veľmi konštruktívnej atmosfére.  

Dovolím si tvrdiť, že mnohí z nás dnes v tejto 

miestnosti  môžu sedieť aj vďaka tomu, že nám ľudia dali 

mandát riešiť práve tento problém, ktorý ich trápi. 

Preto vás chcem poprosiť, aby sme na toto nezabudli 

a hlasovali za. 

Ďakujem.  

Prajem všetkým šťastnú voľbu a pekný zvyšok dňa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. 
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Pán poslanec Kuruc,  

máte, pán starosta Kuruc, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som na začiatku chcel povedať, že parkovacia 

politika je téma, ktorá trápi všetkých Bratislavčanov 

a určite aj všetkých, ktorí síce trvalý pobyt v Bratislave 

nemajú, ale sem chodia za prácou, alebo akokoľvek inak. 

Boli primátori, ktorí o parkovacej politike len 

rozprávali, ale  za ostatných dvadsaťpäť rokov s (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) nič neurobili. A máme primátora 

Matúša Valla, ktorý nie len rozpráva, ale aj sa do tohto 

veľkého boja pustil, za čo mu veľmi pekne chcem poďakovať, 

jemu, aj celému jeho tímu. Nebudem menovať konkrétne 

ostatných, lebo aby som na niekoho nezabudol, ale určite 

všetci si zaslúžia veľkú vďaku. A nie len za to, že to 

pripravili, ale aj za to, že pol roka chodili po všetkých 

mestských častiach, vysvetľovali, určite si zniesli aj 

veľkú spŕšku eee negativity a negatívnych pripomienok. Ale 

už o tom je naša práca politikov a aj tých, ktorí sa 

podieľajú na tých to prípravných prácach. 

Ja musím za Vrakunčanov povedať, že vo Vrakuni sa pán 

primátor zúčastnil dvakrát stretnutia. Tá debata s občanmi 
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bola síce veľmi tvrdá, ale konštruktívna a musím povedať, 

že aj miestne zastupiteľstvo keď prvýkrát neodsúhlasilo 

parkovaciu politiku, do ďalšieho stretnutia, kedy bolo 

zapracované množstvo pripomienok, tak druhýkrát jednohlasne 

parkovaciu podporilo. 

Aj tuto vidno, že pán primátor má záujem komunikovať, 

a aj veľké množstvo tých pripomienok zapracoval, či  už 

jeho tím, alebo priamo on. 

A tu by som chcel vyzdvihnúť aj tú vec, ktorú jeden 

z nášho klubu, pán poslanec Jenčík, presadzoval, a to bolo 

bonusová karta pre obyvateľov rodinných domov, ktorá sa do 

tohto materiálu dostala, za čo tiež veľmi pekne ďakujeme. 

Lebo nebyť primátora a odborného tímu, tak by sa to určite 

tam nedostalo. 

Pán primátor,  

za nás, my sme ti chceli veľmi pekne poďakovať, že si 

sa s touto témou takto popasoval, že sme ju dostali až sme 

na tento stôl a pevne dúfam, že všetci Bratislavčania to 

ocenia a budú radi, že konečne sa s parkovacou politikou 

začalo niečo robiť a naozaj uzrie svetlo sveta. 

ale k tomu, aby bola úplne dokonalá, aj keď možno nie 

všetko bude úplne fajn, postupne dúfam to vylepšíme 

a budeme vylepšovať, by som si dovolil predniesť návrh na 

doplnenie tohto uznesenia všeobecne záväzného nariadenia, 
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ktoré predkladajú piati predsedovia klubov, a to je pani 

Lenka Antalová Plavúchová, pani Dana Čahojová, Juraj Káčer, 

Vladimír Doliny a Martin Kuruc. 

Návrh na doplnenie navrhnutého uznesenia vézeten 

(VZN)  

bé (B) žiada primátora hlavného mesta Bratislavy  

pripraviť na základe Vyhľadávacej štúdie možností 

realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov 

v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

a v spolupráci s mestskými časťami  zoznam prioritných 

lokalít a plán výstavby záchytných parkovísk v intraviláne 

hlavného mesta a tieto v podobe samostatného materiálu 

predložiť na schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Termín 30. 06. 2020. 

Ak by mi ušiel termín, tak poprosím predĺženie potom 

môjho príspevku. 

Vypracovať koncepciu zástavby parkovacích domov a 

nadstavieb parkovísk v hlavnom meste Slovenskej republike 

Bratislave a pripraviť zoznam prioritných lokalít a 

predložiť ich na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy v termíne do 30. 06 2020. 
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 A po tretie, predložiť návrh optimalizácie linkového 

vedenia mestskej hromadnej dopravy na základe relevantných 

vstupov, vychádzajúcich z kritérií stanovených hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislavou po prerokovaní 

s dotknutou mestskou časťou hlavného mesta SR Bratislavy 

na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy v termíne do  31. 12. 2020. 

Bol by som rád v mene všetkých predsedov klubov, keby 

ste si, pán primátor, tento pozmeňujúci návrh všeobecne 

záväzného nariadenia osvojil, aby sme o ňom nemuseli 

hlasovať. 

A na záver by som len teda povedal, že za Klub 

nezávislých (gong) poslancov, že máš sedemkrát áno 

a parkovacia politika postupuje ďalej. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Môžem si ho rovno priamo osvojiť? Autoremedúrou? 

Normálen ako?  

Takže si osvojujem tento návrh autoremedúrou.  

Ďakujeme pekne. 
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Poďme ďalej, nech sa páči, pán. 

Slovo má pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Vážení kolegovia a najmä občania, ktorých sa toto 

nesmierne dotkne,  

reguláciu využívania verejných priestorov majiteľmi 

motorových vozidiel, lebo o to ide, toto vézeem nezabezpečí 

parkovanie, ale zabezpečí reguláciu využívania verejných 

priestorov.  

Túto reguláciu podporujem dlhé roky, ale treba 

povedať, že stav statickej dopravy sa zhoršil predovšetkým 

vinou predošlých vedení mesta. A v tejto chvíli je treba to 

krátko zrekapitulovať. 

Samospráva premeškala doby, kedy mohla ešte bojovať 

o metro. Celú dekádu zavádzala verejnosť a míňala aj 

verejné prostriedky na prípravu vybudovania podzemnej 

koľajovej dopravy. 

Mesto ale popri tom, popri týchto medových motúzoch 

nebudovalo záchytné parkoviská, nerozširovalo električky, 

neriešilo kvalitu emhádé (MHD), jej čistotu, jej 

bezpečnosť. 
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V bratislavkej emhádé (MHD) bolo a často aj dnes je 

nebezpečno, špinavo a nie je to vždy kultúrny spôsob 

dopravy.  

Nosný dopravný systém, ktorým ostali električky, sa 

nerozšíril ani len približne porovnateľne s tým, ako sa 

rozšíril povedzme v neďalekom Brne, ktorý je rozsahom, aj 

počtom obyvateľov porovnateľný. 

Len pre ilustráciu, Brno má stotridsaťsedem 

kilometrov električiek, kde vozidlá najazdia za rok 

stoštyridsaťtri miliónov kilometrov a prepravia dvesto 

miliónov cestujúcich.  

Bratislava. Teda ešte raz. Stotridsaťsedem 

kilometrov. Bratislava má štyridsať dva. A ročne na nich 

vládze prepraviť ledva dvanásť miliónov kilometrov. 

Prejazdiť. Priemerný cestujúci v Bratislave aj dnes je 

nútený prestupovať zhruba dve celé tridsaťosem krát.  

Citujem údaje nášho mestského podniku. 

Neschopnosť predošlých vedení zavinila, že 

Bratislavčania boli nútení si svoju mobilu riešiť za 

vlastné peniaze. Tu ste sa nemohli prisťahovať a spoľahnúť 

sa na metro, ktoré by bolo neďaleko vášho domu, tak ako sa 

môže občan v Prahe a ani sa spoľahnúť na rozsiahlu sieť 

bezkolíznej koľajovej dopravy električkovej, ako sa môže 
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občan v Brne. Tu ste sa museli často aj zadlžiť, aby ste sa 

pripra, prepravili, povedzme, z Petržalky za zamestnaním.  

To, že po vyše sedemdesiatich rokoch máme opäť, lebo 

teda za monarchie bola, ale ju potom zrušili, že máme opäť 

električku cez Dunaj, to trvalo takmer tridsať rokov po 

revolúcii a vyše sedemdesiat rokov od jej zrušenia a tá 

električka, ako sami viete, sa dotýka len malého kúska 

Petržalky, ktorá je tretím najväčším mestom na Slovensku. 

Práve menom občanov Petržalky treba povedať, že tam 

je hádam najviac občanov, ktorí vozidlo využívajú naozaj 

nie na výlety, ale ako spôsob obživy a živitelia rodín, ale 

aj matky, ktoré majú na starosti výchovu, alebo šport 

svojich ratolestí, si ťažko vedia predstaviť, že tam, kde 

tá emhádé (MHD) naozaj nie je, už s tými prestupami, ako 

som spomínal, priemer dve celé tridsaťosem, nie je možné 

(gong) vždy starým (poznámka: nezrozumiteľné slová, 

poslancovi sa vypol mikrofón,) 

Ďakujem. 

V takýchto podmienkach sa mesto vyhýbalo 

zodpovednosti, nechystalo záchytné parkoviská. Nemáme 

jediný obecný parkovací dom. Vo všetkom sa spoliehalo na 

to, že ľudia sa zdĺžia, alebo si zoberú vlastné peniaze 

a vyriešia si svoju dopravu za zamestnaním na vlastné 

peniaze. 
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Bratislavčan by veľmi rád jazdil metrom, veľmi rád by 

využíval električku, keby ju vo svojom okolí videl a mohol 

použiť.  

Dnes hovoríme o regulácii a prá, ale práve preto je 

treba povedať, že potrestaní a zaplatiť by to mali 

naničhodní primátori a politici predošlých období, ktorí 

dohnali Bratislavčanov k takej vysokej, vysokej frekvencii 

motorových vozidiel, preto lebo mesto veru nie je tak 

postavené a nemá také cesty a už vôbec nie parkovanie, že 

by tu po tomto meste niekto jazdil z radosti, alebo len tak 

z pôžitku. 

Každý, kto sa pohybuje po meste, robí to preto, lebo 

musí. A to aj tí cezpoľní, ktorí teraz často ostrakizujú 

ľudia hovoria, že oni to všetko zavinili. Aj oni majú 

rodiny, aj oni pomáhajú rozvoju Bratislavy. 

Parkovacia politika dnešným hlasovaním iba začína. 

Mám pripravený pozmeňujúci návrh, ale po diskusiách a po 

vypočutí si pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložili 

poslanecké kluby, mám za to, že bolo by lepšie predložiť 

ho, keď si vypočujeme ďalšie a ďalšie reakcie verejnosti. 

Pán primátor prichádza s myšlienkou bonusu dve 

hodiny. Je to o polovicu prísnejší, (gong) než bol 

v predošlom návrhu. Ja by som chcel predložiť tento návrh 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 104 

na posúdenie, keď sa priblíži okamih, kedy sa to 

definitívne nadobudne platnosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Faktická poznámka pán Dolinay. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ako v mnohom sa dá súhlasiť s pánom Budajom, že 

naozaj my ako mesto sme rezignovali už dávnejšie na rozvoj 

naozaj, či už električkových trás, alebo prípadne eee 

budovanie parkovacích domov.  

Ale ja mám rád exaktnosť. A keď sme eee, máme byť 

exaktní, áno, my máme niečo cez štyridsať kilometrov 

eletroč tričkových trás, Brno ich má viac, ale nemá ich 

stotridsaťdeväť, ale sedemdesiat kilometrov. Možno keď 

počítate trasy, že vlastne tam a naspäť obidve koľaje, tak 

vtedy je to ten jeden raz násobok. Ale v tom prípade aj 

Bratislava má osemdesiat kilometrov. 

Takže ten, to porovnanie je skôr štyridsať 

a osemdesiat.  
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Ale áno. Áno. Brno nás v tomto výrazne teda predbehlo 

taktiež. Len keď máme byť exaktní, tak je to dvojnásobok. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor, vážené kolegyne, vážení kolegovia,  

som druhé volebné obdobie mestskou poslankyňou 

a druhé volebné obdobie starostkou mestskej časti. A som 

presvedčená, že veľká časť, ale ak nie hlavným zdrojom 

frustrácie obyvateľov Bratislavy a ich nespokojnosti so 

životom v Bratislave je predovšetkým mobilita. Doprava, 

stati statická doprava, aj dynamická doprava. 

Tento problém sa mojim, mojim mandátom tiahne ako 

niť, ako hlavná niť. Vnímam to ako hlavný problém 

Karlovešťanov, ktorí vnímajú najcitlivejšie a ktorý naozaj 

spôsobuje najväčšie, objektívne najväčšie ťaš ťažkosti. 
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Kvôli tomu je aj veľmi negatívne vnímaná akákoľvek 

ďalšia aj rozvojová aktivita v Bratislave. Čo ako dobre 

pripravená. Asi sa s tým stretávate všetci. 

Ja chcem povedať, že bola som pripravená podporiť 

rezidenčnú parkovaciu politiku aj v predchádzajúcom 

volebnom období, ale nedalo sa, fakt sa nedalo. A rozdiel 

medzi dneškom a tým predchádzajúcemi je to, že som bola 

svedkom naozaj poctivého vytrvalého úsilia, či už po 

stránke odbornej, alebo komunikačnej a ktorá ma 

presvedčila, že aj keď tento projekt, návrh nie je dokonalý 

a určite ten, tá ťažšia časť práce je ešte pred nami, tak 

že tento návrh je potrebné podporiť a veľmi rada to urobím. 

Ja som sa prihlásila ešte potom mimo rokovacieho 

poriadku po predchádzajúcom bode, kedy poviem vám, že 

zažila som v tejto sále všeličo. Všelijaké ťažké chvíle, 

kde Karlova Ves ako mestská časť bola trestaná 

z politických dôvodov. Ale tým, ako ste zahlasovali za 

veľkorysú zmenu rozpočtu v prospech mestských častí, ktoré 

naozaj nespravodlivo sú podfinancované a my môžme veľký 

objem na naše pomery, naozaj neskutočne veľký objem 

finančných prostriedkov investovať do statickej dopravy, 

tak to je ten prvý krok, ktorý keď ľudia vidia, tak 

jednoducho, musia pochopiť, že táto rezidenčná parkovacia 

politika je prijímaná, prvý znak, pripravovaná v do, 

v dobrej vôli. Nemusí byť dokonalá. Môžu vyskočiť chyby. Ak 
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to bude pokračovať tak, ako sa pripravuje, tak tieto chyby 

sa pri spoločnom úsilí dajú priebežne odstraňovať.  

Ďalší veľmi dobrý znak, ktorý ľudia vnímajú a myslím 

si, že ho treba pochváliť, oceniť a vyzdvihnúť, je to, ako 

začala rekonštrukcia električkovej radiály modernizácia 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) (gong) Karlovej Vsi. 

Prosím o predĺženie, bude to už len krátke.  

S dňom začatia rekonštrukcie začalo sa robiť na 

stavbe bez prerušenia na viacerých úsekoch ako včeličky. 

Ľudia každodenne vidia výsledky práce. Ukazuje sa fakt 

neskutočne dobrá pripravenosť zhotoviteľa na začiatok 

stavby. My všetci dúfame, že to takto bude pokračovať po 

celú dobu modernizácie. 

Ale myslím si, že toto sú signály, ktoré obyvatelia 

Bratislavy od nás očakávajú. Že sa bude pracovať 

premyslene, poctivo a v úmysle pomôcť verejnému záujmu 

a potrebám verejnosti.  

Toto je jeden veľmi dôležitý krok, ktorý k tomuto 

podľa mňa smeruje a ja ho s radosťou podporím. 

Ďakujem veľmi pekne za poctivú prípravu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne,  

pani starostka. 

S faktickou pán Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Nestihol som  zareagovať na pána, ktorý reagoval na 

mňa. 

Vychádzal som z Wikipédie o električkovej doprave 

v Brne, pane. Iné zdroje. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

V poriadku, ale Wikipédia je dostatočne hodnoverný 

zvor a uvádza stotridsaťsedem kilometrov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ale naozaj je to vedľajšie. Podstatné je, a to by som 

reagoval na pani poslankyňu, že primátor Vallo naozaj mieni 

dotiahnuť túto úlohu v mene verejného záujmu, a preto 

verím, že ak vzniknú návrhy, ktoré pomôžu verejnému záujmu, 

tak ich aj on podporí. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite áno. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Korček,  

máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, 

dovoľte, aby som sa aj ja ako poslanec za Nové Mesto 

v stručnosti vyjadril k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia. 

Túto potrebu cítim z toho dôvodu, že som poslanec aj 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti a my sme sa tým 

pôvodným návrhom všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom 

parkovaní zaoberali aj na miestnom zastupiteľstve a sme ho 

neschválili. Ale nie z toho dôvodu, alebo teda nesúhlasili 

sme s ním, ale nie z toho dôvodu, že by sme boli proti 

parkovacej politike. Myslím si, že tak ako poznám názory 

jednotlivých poslancov nášho miestneho zastupiteľstva, ani 

jeden z nich nie je proti parkovacej politike, práve 

naopak, všetci parkovaciu politiku podporujú. Otázka bola 

len forma, respektíve obsah všeobecno záväzného nariadenia.  
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Taktiež aj z určitých logických dôvodov som považoval 

za lepšie nesúhlasiť s návrhom všeobecného záväzného 

nariadenia, ktoré už bolo povedané, pri prezentácii na 

miestnom zastupiteľstve, že je neaktuálne a že teda bude sa 

výrazným spôsobom meniť. Preto si aj ako právnik myslím, že 

sme nemali inú možnosť, iba nesúhlasiť s tým konkrétnym 

návrhom a vymedziť konkrétne pripomienky, prečo sme 

nesúhlasili. 

Chcem sa poďakovať pánovi primátorovi, že tieto, 

väčšina týchto našich pripomienok mestskej časti bola 

akceptovaná. Taktiež oceňujem jeho úprimnú snahu 

o o o prijatie tohto všeobecno záväzného nariadenia 

o prezentáciu aj pred Novomešťanmi. Myslím si, že táto bola 

veľmi prínosná.  

Takže za seba, tak ako bolo povedané, už aj predsedom 

nášho klubu, vyjadrujem tomuto návrhu všeobecno záväzného 

nariadenia podporu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Lenč, 

nech sa páči. 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja sa pripájam ku všetkým chválam a poďakovaniam, 

ktoré tu zazneli od mojich predrečníkov.  

Mám takú, takú jednu drobnú pripomienku. Pri mojej 

rebelskej povahe, keby som nebol presvedčený o správnosti 

tejto parkovacej politike, tak asi z princípu, neviem ako 

to mám vyjadriť, zaspamomania, alebo proste, dostali sme 

milión imejlov (e-mailov), ktoré teda boli skoro všetky 

rovnaké. Neviem, kde, kde to celé vzniklo a to mi troška 

ako znepríjemnilo život. Ale, ale som presvedčený 

o správnosti parkovacej politiky, takže budem hlasovať 

určite za.  

Mám takú jednu pripomienku, ktorú som možnože mohol 

mať už aj skô skôr, ale možno sa to v priebehu tej 

aplikácie celej nejakým spôsobom vyjasní.  

Ide mi, ide mi o tie časti, kde sa riešia ťažko 

zdravotne postihnutí. Mám, mám s nimi súcit, ale, ale viem, 

viem akí sú ľudia, že zneužijú úplne všetko. Tam sa v tom 

vézetenku (VZN) sa tomu venuje paragraf 4 odstave, teda 

odstavec 4 a 5. eee. Ide mi teda, ide mi o to, že eee, tie, 

tie parkovacie karty, tie modré, ktoré sa vydávajú ťažko 

zdravotne postihnutým, teda tí, ktorí majú problémy 

s mobilitou, tak tie nie sú na značku auta, ale tie sú na 
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meno. A teda v Karlovej Vsi máme zavedený taký systém, že 

tí, čo majú tie tieto, tieto karty, tak môžu zadarmo dostať 

parkovacie miesto na na konkrétne auto, ale bol by som rád, 

keby ten dotyčný, ktorí je vlastníkom toho par, toho 

modrého parkovacieho preukazu mal aj trvalý pobyt 

v Bratislave, ak sa mu teda vydá takéto parkovacie miesto 

de fakto zadarmo.  

Asi sa to tam celkom nerieši. A a neviem, či to teda 

v budúcnosti budeme musieť riešiť. Lebo ja mám podozrenie, 

že niektorí to vedia aj zneužiť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Veľmi rýchla reakcia z nášho tímu na túto vec možno. 

Bc. Ivan   B ú t o r a ,  oddelenie mestskej mobility: 

Vyhradené parkovacie miesta sú definované v cestnom 

zákone v paragrafe tri. A vézetenko (VZN) sa týka paragrafu 

6a, to je o dočasnom parkovaní.  

Čiže toto je úplne mimo, riešené v inom zákone 

a v podstate ne nie je to k tomuto vézetenku (VZN), hej? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Grendel,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Tiež by som sa chcel jednou poznámkou vyjadriť k tým 

hromadným mejlom (mailom). 

Férovú parkovaciu politiku si  predstavujem tak, že 

aj diskusia k nej bude férová a bude vyvážená. Bude 

vyvážený záujem aj motoristov, aj nemotoristov.  

Pokiaľ ide o ten obsah tých hromadých mejlov 

(mailov), tak by som mal dve otázky na predkladateľov.  

O koľko sa spomalia zmeny klímy a o koľko sa spomalí 

úbytok biodiverzity po zavedení parkovacej politiky?  Je 

prvá otázka.  

A druhá. Koľko kilometrov cyklotrás ročne sa vybuduje 

po zavedení parkovacej politiky a o koľko kilometrov je to 

viac, ako by bolo bez zavedenia parkovacej politiky?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Pán, dáme to dokopy a potom  zodpovie naraz. 

Pán poslanec Hrčka,  

nech sa páči. Pán starosta teda Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len teda najskôr jeden pozmeňujúci návrh.  

Čiže, dávam pozmeňujúci návrh na zmenu prílohy číslo 

jedna vézeten (VZN) na základe žiadostí mestských častí 

Nové Mesto a Petržalka s tým, že mestská časť Nové Mesto sa 

doplní do prílohy číslo jedna a v mestskej časti Petržalka 

vznikla iba jedna zóna, namiesto dvanástich. 

Vysvetlím. 

Napriek tomu, že teda si nemyslím, že dlhodobo 

udržateľná bude v Petržalke jedna zóna, na druhej strane ma 

niektorí poslanci v mojej mestskej časti upiekli na mojich 

vlastných argumentoch, kedy som teda na začiatku 

presviedčal primátora, že Bratislava má byť najskôr jedna 

až potom sa to má pri dátach rozdeľovať na časti. A keď sme 

teda prišli s nejakým návrhom rozdelenia Petržalky, tak sa 

ma spýtali, že v čom je potom rozdiel v tomto princípe pre 

mňa v Bratislave a v Petržalke? Že samozrejme, keď to čísla 
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ukážu, tak samozrejme, nech sa tie zóny rozdelia. A na 

začiatku by to mala byť jedna Petržalka.  

Paradoxne predkladám návrh, s ktorým ja netvrdím, že 

nesúhlasím, ale ako, myslím si, že v konečnom dôsledku to 

nie je udržateľné a bude sa to musieť zmeniť. Ale chápem 

tomu argumentu, že keď raz s niečím argumentujem ja, tak 

mal by som byť konzistentný a mal by som teda akceptovať 

to, že naozaj na tých číslach nejakú, nejakú zmenu 

preukážeme a podľa tých čísiel, ktoré robíme, sa potom 

preukáže, že naozaj, v niektorých častiach bude musieť byť 

tá, tá, tie pravidlá budú musieť byť iné. 

Teraz k parkovacej politike ako takej. 

Naozaj, myslím si, že som tu tretie volebné obdobie. 

V prvom to malo nejaké veci. V minulom volebnom období ani 

škoda spomínať.  

To, čo treba oceniť je naozaj úprimná snaha. Veľké 

množstvo komunikácie, energie, ktoré sa do toho dalo. 

Samozrejme, keby som rozhodoval o parkovacej politike 

ja, urobil by som ju inú, ale myslím si, že to by sme tu 

mali štyridsaťpäť parkovacích politík, keby o tom 

rozhodovalo štyridsaťpäť poslancov, lebo ani dvaja by asi 

nemali identickú. A preto aj tá, ktorá je momentálne 

predostretá, je nejakým kompromisom  a nenájde sa, každý si 

v nej nájde niečo svoje a každému tam niečo trochu prekáža.  
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To, v čo, prečo ja túto politiku podporím, sú, sú dve 

zásadné veci. 

Prvá je taká, že mám aktuálne aj na základe všetkých 

tých rokovaní, stretnutí dôveru, že ak sa niečo na nejakých 

číslach, pilotných projektoch, alebo pri zavedení preukáže, 

že je neudržateľné, nesprávne, alebo niečo podobné, tak sa 

to prehodnotí. Taký prísľub bol daný a ja teda verím, že na 

základe zbierania dát, vyhodnocovania dát týmto smerom 

pôjdeme.  

Ono nakoniec by pán primátor asi ani nevedel dlhodobo 

ustáť, keby nerešpektoval proste čísla, alebo údaje, ktoré 

náhodou vzniknú.  

A ja teraz neviem, ono sa možno ukáže, že aj niektoré 

moje predstavy sú nesprávne a vlastné čísla, tak jak, tak 

jak som sa na tých, na tých zónach eee de fakto oklamal, 

tak sa mi možno stane, že vlastné čísla, ktoré získam, 

dokážu, že nemám pravdu. 

Môže sa to stať.  

(poznámka: počuť slová mimo mikrofón „môže, no“) 

Ja to pripustím. Keď to tak bude, (poznámka: 

prednášajúci so smiechom), nemám s tým problém. 

Druhá vec, ktorá je, je, že naozaj aj teraz mesto 

vyšlo v ústrety požiadavke mestskej časti, aby, aby 
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v prechodnom období mohla zaviesť nejakú pilotnú časť 

a mohla presne začať zavádzať, testovať za účelom zberu 

dát, nastavovania a ostatných vecí, čo si teda cením. 

A a teda dúfam, že sa, že sa nám v Petržalke podarí čím 

skôr spustiť nejaký pilotný projekt, aby sme mohli zbierať 

dáta. 

Lebo naozaj, treba si uvedomiť, parkovacia politika 

je dneska prakticky neplatí nič, od zajtra to nebude 

dokonalé, bude tam treba nejaké prechodné obdobie a tie 

návyky ľudí sa začnú meniť. A niektoré sa nezačnú meniť 

a bude sa tomu treba prispôsobiť. A otázka znie, že čím 

viac dát získame, čím presnejšie to nastavíme, tým ľahšia 

bude tá zmena a tým lepšia bude tá zmena. 

Čiže, toľko k tomu. 

A hovorím, nechcem  zdržiavať. Ešte raz, naozaj, 

myslím si, že je poctivý prístup, seriózny  a naozaj, za 

mňa vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, faktická, pán poslanec Palkovič. 

Mgr. Tomáš   P a l k o v i č ,  poslanec MsZ: 
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Ďakujem. 

Ja len veľmi stručnú reakciu.  

V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi starostovi za 

jeho prístup k parkovacej politike a za to, že v konečnom 

dôsledku sa chystá podporiť. 

Len stručnú poznámku k tomu pozmeňujúcemu návrhu. 

Sám ste vlastne uviedli a povedali, že vyrobenie 

jednej zóny z Petržalky považujete za nekoncepčné. Ja to za 

nekoncepčné považujem tiež. A myslím si, že v princípe 

stotisícové mesto nemôže z princípu fungovať ako jedna zóna 

parkovacia.  

Sám ste uviedli, že sa to bude neskôr meniť. Ja by 

som za rozumnejšie považoval začať s niečím, čo sa aspoň 

približne podobá nejakému  žiadanému cieľu. Teda mať 

Petržalku rozdelenú na viacero zón. (gong)  

Okej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Grendel. 

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

Ja som sa žiaľ nestihol prihlásiť do diskusie, takže 

budem to takto kúskovať. 

Pre mňa jedným z rozhodujúcich faktorov pri mojom 

hlasovaní je postoj pána starostu Hrčku, pani starostky 

Čahojovej a pána poslanca Budaja, s ktorými sme si tu 

v minulom volebonom období čo to odskákali s bývalým 

vedením aj pri téme parkovacia politika.  

Ďalším, ďalším rozhodujúcim faktorom je dôvera vo 

vás, pán primátor. Myslím si, že to robíte s dobrým 

úmyslom. A zatiaľ vám v tomto dôverujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

A tretím rozhodujúcim faktorom pre mňa sú čísla, 

ktoré mi ale do včera chýbali a až práve Petržalka  pána 

starostu Hrčku ma do istej miery upokojila v tom, že po 

zavedení parkovacej politiky môže ubudnúť dostatočný počet 

nebratislavských áut, aby sme ľudí nenahnevali, aby to 

nedopadlo tak, že od nich vyberieme peniaze, ale 

v skutočnosti sa situácia nezmení. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 120 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne aj za vaše slová. 

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja si nemyslím, že pán starosta Hrčka  označil tú 

jednu zónu ako nekoncepčnú, on povedal to, čo si myslím aj 

ja, že my sa postupne dopracujeme k tým viacerým zónam. Ale 

že je lepšie začať s jednou zónou s viacerých dôvodov. 

Ja uvediem jeden z nich.  

Neviem či to stihnem za tú minútu. Potom by som 

vysvetlil vo svojom riadnom príspevku, ale uvediem jeden 

z nich. 

No ak dneska by sme spravili zóny, kde to aj tí ľudia 

najviac potrebujú, tak sa dopracujeme k tomu, že v tej zóne 

asi desať percent ani z tých rezidentov nezaparkuje. 

A urobiť ľuďom to, pokiaľ nie sú vybudované parkovacie 

kapacity hneď od začiatku, že ak zaparkujú o sto metrov 
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ďalej, tak budú platiť to hodinové parkovanie v inej 

petržalskej zóne, to je na  zváženie a je to aj názorová 

vec. A väčšina petržalských poslancov si sa nazdáva, že, že 

tá jedna  zóna na začiatku je vhodnejšia a nechcela do 

takéhoto opatrenia (gong) ísť zo začiatku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja k tomu spočítaniu by som sa potom vyjadril, lebo 

tam je veľmi zaujímavé niektoré veci, ktoré sme zatiaľ 

nezverejnili a chceme ich teraz v spolupráci s mestom ďalej 

s nimi pokračovať. 

A to si je ďalšia z vec, z vecí, ktorú by som rád 

teda uprel, že bez spolupráce to nepôjde. A zatiaľ naozaj, 

aj tie dáta, ktoré sa zbierajú, je tam obojstranná pomoc 

z hľadiska mesta. 

Čo sa týka, ešte raz, tej jednej zóny. 

Ja som zástanca toho, že dneska ľudia ničomu neveria 

a aj za toto nebudeme úplne najviac pochválení, na druhej 
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strane, ľudí presvedčia, keď už nič iné, aspoň reagujú na 

dáta. 

Čiže, my keď postupne zozbierame dáta a ukážeme im, 

napríklad aj pri zavádzaní tých zón, že iná, inú možnosť 

nemáme a musíme to spraviť takto. Omnoho ľahšie akceptujú 

tú  zmenu, keď budú presvedčení o tom, že je to najmož, 

naj, naj, najlepšie možné riešenie. 

Čiže, čiže ako, hovorím, momentálne treba rátať, že 

to je proces. Ideme sa, ideme zavádzať niečo, čo tu roky 

rokúce chýba. A v tom procese sa budú robiť aj chyby. 

Dôležité je vyhodnocovať a opravovať chyby, ktoré nastanú. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Karman, 

máte slovo. Nech sa páči 

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

Ja sa pokúsim byť stručný.  Prihlásených je ešte 

mnoho. 

Ja už som teda hodnú chvíľu pripravený zahlasovať za 

parkovaciu politiku, znepokojený som začal byť len po tom, 
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čo znepokojené matky mi začali posielať teda množstvo 

mejlov (mailov). 

Každopádne vidím to ako veľký kompromis, ktorý je 

dokonaný teda k finálnemu návrhu.  

Na poslednú chvíľu si čítam ešte paragrafové znenie 

a chcel by som sa opýtať, ak tu teda máme nejakých 

právnikov, v paragrafe 3 prevádzku parkovacích miest 

zabezpečuje hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislava. 

Už len to, tá formulácia zabezepečuje, mi evokuje 

taký dojem, že je tam istá možnosť, aby to teda 

neprevádzkovala, neprevádzkovalo samotné hlavné mesto.  

Čiže, zatiaľ nenavrhujem žiadnu úpravu, len dávam 

teda otázku do pléna, respektíve na niekoho z právneho, aby 

mi, aby ma teda uistil, či je to naozaj dobrá formulácia na 

to, aby jediným možným prevádzkovateľom bolo hlavné mesto. 

Pretože to je, si myslím, cieľ nás všetkých.  

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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Sme sa dohovorili, myslím, pred chvíľočkou, že budú 

reagovať na koniec na všetky otázky. 

Takže teraz poprosím s faktickou pána starosta chre 

starostu Chrena. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Veľmi dobrá poznámka. A ja teda nie som právnik, mám 

práva len dva semestre, ale s touto formuláciou, tak ako je 

napísaná, som relatívne spokoj, som vcelku spokojný, 

pretože ak je tam napísané, že mesto zabezpečuje, tak to 

znamená, že to môže zab, môže byť naozaj len mesto a nikto 

iný. 

A samozrejme, veľmi oceňujem, že sme sa postavili 

proti možnosti privatizovať parkovaniu v Bratislave, 

pretože to by nebola správna cesta. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pani starostka Aufrichtová. 
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Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Ja mám iba takú detailnú požiadavku, či by sme  

nevedeli uvádzať v rámci všeobecne záväzného nariadenia 

prepočet jednotiek na minúty a nie na hodiny.  

Lebo keď povieme, že sú to dve hodiny v mestskej 

časti, keď to bude začatá hodina, tak to sú v podstate dve 

päťminútové návštevy. Kdežto, keď to vyčíslime na minúty, 

tak je to naozaj reálne tie dve hodiny. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Takže odpoveď na záver diskusie. 

S faktickou sa prihlásil pán poslanec Karman. 

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

Ja som vlastne nestihol dorozprávať, takže neviem, či 

je o to teraz reakcia na faktické. 

Čiže otázka, že či mám to mám dať ako pozmeňujúci 

návrh teda od kolegynky Aufrichtovej, pretože ona už nie je 

ďalej prihlásená do diskusie. Takže, ak by to takto bolo 
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potrebné, tak (poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria 

naraz poslanec 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: 

Ešte nie sú všetci zobrazení, ešte sú tam. Viacerí sú 

prihlásení, ako sú zobrazení na monitore. 

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

Je to technická vec, takže len aby sme (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. 

Ďakujem pekne. 

V diskusiou pokračujeme ďalej.  

Pán poslanec Záhradník,  

nech sa páči.  

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

Ďakujem pekne. 
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Vážená pani námestníčka, vážené dámy a páni,  

keď bola predstavená parkovacia politika, tak priznám 

sa, že som bol rozhodnutý ju nepodporiť. Poviem vám aj 

prečo. 

Zažil som dva pokusy o parkovaciu politiku 

predchádzajúci vedení mesta, ktoré viacmenej išlo o ďalšie 

spoplatnenie občanov, neriešilo systémovo problém, ktorý 

máme v mestskej časti Karlova Ves, najmä s nočným 

parkovaním. A v pozadí som teda videl určitý biznis 

priestor pre nejakú súkromnú spoločnosť, ktorá pripravovala 

takýto, takýto návrh. A vlastne by bola tým, ktorí bude 

profitovať na tejto parkovacej politike.  

A tieto dve parkovacie politiky v minulosti narazili 

práve preto, že neodpovedali na tie kľúčové otázky a boli 

pomerne dogmaticky postavené a ten prístup bol úplne iný. 

Chcem povedať, že tá cesta, ktorou sme prešli až 

k dnešnému hlasovaniu ma teda presvedčila o tom, že dnes 

môžem zahlasovať za parkovaciu politiku s čistým svedomím.  

Chcem oceniť veľmi otvorený a nedogmatický prístup 

pána primátora a jeho najbližších kolegov.  

Niekto hovoril, že primátor ustupuje a stále mení 

ten, ten návrh. Ale myslím si, že to je práve dôkaz toho, 

že sa reagovalo na všetky dobre mienené rady, podnety 
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v snahe vylepšiť tento návrh, ktorý iste nie je dokonalý 

a iste sa možno v praxi ukáže, že bude ho treba korigovať. 

Ale myslím si, že po dlhých rokoch naozaj je to 

najkomplexnejšie riešenie regulácie parkovania, ktoré 

Bratislava, Bratislavčania a naše vlastne hlavné mesto 

potrebujú. 

Z pozície mestskej časti Karlova Ves chcem povedať, 

že vedenie mesta bolo  mimoriadne ústretové ku všetkým 

požiadavkám a upozorneniam, ktoré sme mali. Vzhľadom na 

pomerne veľmi zlú situáciu, osobitne na Dlhých dieloch 

a dnes ráno pani starostka s pánom primátorom podpísala 

memorandum o sporo porozumení, ktoré práve zabezpečuje 

pokračovanie spolupráce v rozvoji a posilnenia mestskej 

hromadnej dopravy v našej mestskej časti, budovania nových 

parkovacích miest a posilnenia kapacít mestskej polície 

a niektoré ďalšie veci.  

Myslím si, že podobne takto pán primátor hovoril aj 

s ostatnými mestskými časťami a pevne verím, že aj keď 

príde k realizačnej fáze parkovacej politiky, možno, určite 

to nebude ľahké, určite to nebude všetkými prijaté, určite 

to bude možno trochu aj bolieť, ale pevne verím, že 

Bratislavčania po zavedení a vychytaní všetkých 

počiatočných chýb a problémov ocenia toto rozhodnutie, že 

sa zlepší, zlepšia podmienky života v ich vlastnom meste. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pán Grendel. 

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

Veľmi podobne sa vyvíjal aj môj názor. 

S pánom poslancom Záhradníkom sme sa dokonca stretli 

v jednej televíznej diskusii, kde to ešte vyzeralo medzi 

nami, že on už je rozhodnutý inak ako ja.  

Mojou srdcovkou boli záchytné parkoviská a parkovacie 

domy, ktoré sa dostali do návrhu uznesenia, ktoré nám teda 

bolo pred niekoľkými dňami doručené imejlom (e-mailom), čo 

považujem opäť za ústretový krok a vypočutie si toho 

neustáleho omieľania tejto témy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Nechcem zdržiavať, ja len jednu drobnosť, čo mi 

pripomenul pán Záhradník. 

Ja na začiatku pri zavádzaní parkovacej politiky som 

hovoril, že na začiatku treba zbierať dáta a podľa tých dát 

nastavovať veci. 

A napríklad, aj tu chcem ukázať takú jednu časť, kde 

došlo k dohode medzi mestom a mestskou časťou, že teda, ten 

zber dát bez vyberania peňazí, alebo teda akože kde naozaj 

nie je primárne vyberanie peňazí a spoplatňovanie ľudí sa 

v tom prechodnom období umožňuje mestským častiam. 

Čiže, my ako Petržalka, teda ja určite chcem, aby sme 

začali zavádzať systém a nespoplatňovali nijakým spôsobom, 

ale hlavne iba proste nastavovali pravidlá. A potom, na 

základe tých dát sa už potom dá nastavovať spoplatňovacie 

a tých osemnásť mesiacov by nám, keď sa budeme naozaj 

snažiť a tvrdo pracovať, malo stačiť na to, aby sme to 

urobili. 

Čiže, ešte aj tu je, napríklad, ten rozdiel, že to 

odsunutie je na nejakú dobu a je potom na každom, aby si 

spravil tú domácu úlohu a a vychytal to.  

Čiže, čiže, napríklad, toto chcem ešte na to, na túto 

časť upozorniť, lebo to bolo povedané, aby to naozaj nebolo 
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s ďalším zdanením. A preto v Petržalke sa budeme naozaj 

snažiť zozbierať dáta (gong) a ne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem  veľmi pekne. 

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, dámy a páni, ak sa nemýlim, tak som 

prvý poslanec v v tejto debate, ktorý za parkovaciu 

politiku hlasoval aj v predchádzajúcom volebnom období.  

Preto, ak dovolíte, možno pár porovnaní. Neviem, či 

si to niektorí uvedomujeme. 

To, čo je úplne pre mňa, alebo teda, že veľmi 

dôležité, aj teraz som sa o tom rozprával s predkladateľmi, 

je to, že sú umož, je umožnené parkovať vozidlám kategórie 

en 1 (N1), to sú dodávky a všetci, ktorí bývajú na 

sídliskách, tak vedia, že koľko miesta vie zabrať taká 

dodávka. A posunom oproti tomu predchádzajúcemu návrh 

všeobecne záväzného nariadenia je to, že v tomto novom 

všeobecne záväznom nariadení je limitovaná dĺžka do päť 

celá tri metra. 
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Považujem to za veľmi dôležité, lebo len touto 

reguláciou určite niekoľko percent parkovacích miest sa 

uvoľní, uvoľní na sídliskách. 

Tiež si nie som celkom istý, že či si, či si aj 

kolegovia poslanci uvedomujú, že týmto návrhom parkovacej 

politiky sme zlacnili tú prvú kartu z päťdesiatich euro na 

tridsaťdeväť euro. Považujem to za posun správnym smerom. 

Určite to je, určite to je pre občanov akceptova 

akceptovateľnejšie a v tomto oceňujem to, že v tom procese 

pripomienkovania naozaj k tomu, k tomu zníženiu tej ceny 

došlo, respektíve k tomu rozdeleniu ktoré súvisí s tými, 

eee, eee, s tou kartou a tými dvoma hodinami.  

A nemenej dôležité je to, že aj hodinové parkovanie 

pre Bratislavčanov sa znížilo s maximálnej sumy troch euro 

v predchádzajúcom texte všeobecne záväzného nariadenia 

z roku 2016 na maximálne dve eurá. Tiež je to veľmi 

dôležité. 

A tým reagujem na tú debatu, ktorá teda aj prebehla 

aj v pripomienkách k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, 

aby tých voľných hodín v inej zóne bolo viacej. Ale 

vychádzalo sa z inej maximálnej, z maximálnej sumy za 

hodinu parkovania. 

Jedna krátka poznámka k mestskej časti Ružinov, za 

ktorú som kandidoval.  
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Tam ešte určite veľkou témou budú, budú účelové 

vnútroblokové komunikácie. Je to veľká téma pre  samotnú 

mestskú časť Ružinov, je to veľká téma pre mesto, pretože 

bez tej spolupráce sa to, sa to nepodarí. 

A na záver chcem povedať, že sa teším, že som  získal 

mejl (mail) na Janu Kiršner (Kirchner) a určite jej niekedy 

v budúcnosti napíšem.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Okej. Veľm, to ma prekvapilo. 

Eee, eee pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Veľa už bolo povedané, aj od tých, čo hlasovali za 

poli parkovaciu politiku pred tým, aj od tých, čo 

nehlasovali. 

Ja si myslím, že my sme viacerí vždy hovorili o tom, 

že parkovaciu politiku treba, ale chceli sme za tým vidieť 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 134 

naozaj reálny záujem mesta, že chce ponúknuť Bratislavčanom 

parkovacie pravidlá a nie len od odovzdať cez koncesné 

zmluvy a súkromné odťahové služby ďalšie peniaze tretím 

osobám a to, čo patrí naozaj Bratislavčanom, odovzdať 

súkromným firmám. 

Myslím, že to bol ten základný, základná vec, ktorú 

túto zastupiteľstvo v minulom volebnom období požadovala, 

požadovalo a ktorá sa nestala. 

Čo však naozaj treba vyzdvihnúť, keďže sedím na 

magistráte, vidím čo všetko sa okolo parkovacej politiky 

odohrávalo, tak to naozaj boli tisíce pripomienok a to neni 

prehnané. To boli tisíce pripomienok od obyvateľov, ktorí, 

s ktorými sa magistrát vysporiadaval a každému sa snažil 

odpovedať. 

Boli to naozaj desiatky s obyvateľmi, desiatky 

stretnutí na mestských častiach a stovky hodín sedenia 

a vysvetľovania a presviedčania ľudí o tom, že sa nemajú 

čoho báť. 

Ja som presvedčený, že toto nemôžu robiť ľudia, ktorí 

tomu neveria. To nemôže robiť pán Bútora s pánom Netrim, 

keď tomu neveríte. To nemôžte robiť vo svojom voľnom čase. 

To nemôžte robiť šesť mesiacov každý deň, keď nie ste 

presvedčený o tom, že je to správne rozhodnutie. 
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Toto mňa absolútne a definitívne uistilo v tom, že 

dneska nemám problém zahlasovať za parkovaciu politiku.  

A zároveň si dovolím aj touto cestou pánov, pánom 

poďakovať za naozaj z môjho pohľadu nadľudský výkon.  

Takže, ďakujem pekne, páni.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A k poďakovaniu sa určite pripájam. 

A faktická Adam Berka. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja sa ospravedlňujem, že využijem faktickú poznámku, 

žiaľ, v riadnom čase sa mi nejakým spôsobom nepodarilo 

prihlásiť do diskusie. 

Ja by som chcel len povedať takú vec ako poslanec aj 

miestneho zastupiteľstva Starého Mesta.  

Staré Mesto bolo v podstate aj v médiách 

prezentované, keďže zastupiteľstvo pred časom sa vyjadrilo 

negatívne k parkovacej politike.  
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Pred pár dňami sme mali miestne zastupiteľstvo, na 

ktorom pán kolega Ažaltovič zo Staromestského klubu 

predložil správu Informáciu o tom, akým spôsobom boli 

vybavované jednotlivé pripomienky k parkovacej politike. 

Eee tento bod programu zastupiteľstvo miestne prijalo na 

vedomie a a v podstate došlo ku konštatovaniu, že súčinnosť 

bola vykonaná zo strany mesta. 

 Čím by som veľmi pekne chcel predkladateľovi 

poďakovať a týmto vlastne uzavrieť túto informáciu, že 

miestne zastupiteľstvo Starého Mesta v podstate aaaa  

dostalo  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ak by som nestihla, požiadam o predĺženie. 

Pán, pán primátor,  
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neboli ste tu a pani Aufrichová, aj pán Grendel by 

chceli dať teda pozmeňovák, alebo teda, vás poprosiť 

o prípadne autoremedúru.  

Dôležitá pripomienka pani Aufrichtovej bola vlastne 

v tom, že všade sa uvádzajú hodiny pri teda možnosti 

rezidenčného parkovania, ale nie je to jasne zadefinované, 

že to budú vlastne minúty odrátavané od nejakého času.  

Ja som upozornila, že ten dokument musí byť 

nepriestrelný, pretože nebudeme tu naveky, bude tu možno 

iný primátor, alebo iní poslanci a je veľmi dôležité, aby 

tie zákony boli jednoznačné.  

Čiže, ak to vy teraz verejne poviete na mikrofón, 

čiže bude to jasne zaznamenané ako to bolo myslené, tak 

budeme za to hlasovať. Čiže, je to dôležité, aby sa to 

verejne povedalo, alebo vy by ste to zapracovali v nejakom 

dokumente.  

Ja to dám ako autoremedúrou, teda vás poprosím, aby 

ste autoremedúrou dali tento návrh, čiže uvádzať vo vézeten 

(VZN) v minútach v zátvorke v hodinách, ale vy si môžete 

rozhodnúť akou formou. Čiže buď to prijmete autoremedúrou, 

alebo to dám ako návrh.  

Ja ešte k svojej vlastnej, k svojmu vlastnému 

vystúpeniu.  
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Ja podporujem tento dokument z viacerých dôvodov.  

Za prvé, je to živý dokument. Toto si, treba vlastne 

ľudí aj trošku upokojiť.  

Je to otvorený dokument a počas týchto, tohto obdobia 

volebného, kde teda dúfam, že máme nejakú dôveru, budeme 

pracovať aj s realitou. To znamená s tým, čo nastane.  

Druhá vec je.  

Bol tu verejný prísľub. A skutočne sa tu aj realizujú 

veci týkajúce sa zlepšenia mestskej hromadnej dopravy, 

cyklotrás, prípadne zdieľaného karšeringu (carsharingu), 

dopravy, ktorá bude pomáhať pri presune obyvateľov. 

A posledná vec. 

Dôležitá je aj, je aj obsadenie magistrátu a ľudí 

ktorí to tu robia, ktorí majú naozaj veľkú dôveru. A toto 

je jeden z dôvodov, pre ktorý to naozaj podporujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Zodpovieme všetky vlastne otázky na koniec. 

Ďakujem. 

Eee, s faktickou pani Aufrichtová. 
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Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Som to chcela len dovysvetliť. 

Boli dotazy totiž od ľudí a veľmi teda by som 

povedala vecné, že keď všade hovoríme o dvoch hodinách 

denne, v paragrafe 15 návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia, že aby to boli skutočne dve hodiny denne a nie 

teda dve začaté hodiny. Lebo to môže znamenať dve 

desaťminútové návštevy inej zóny.  

Takže hlavne v tom paragrafe 15, ale rovnako to má 

zmysel aj pre tie návštevy, alebo teda pre tie 

v paragrafe 12 oprávnenia vyplývajúce z návštevníckej 

parkovacej karty. 

Ďakujem. 

A rovnako chcem povedať, že ma teší, že Staré Mesto 

uznesením na utorkovom zastupiteľstve, ktoré malo byť, no, 

dobre. Bolo prijaté uznesenie (poslankyňa hovorí so 

smiechom), ktorým sa podporuje parkovacia politika.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si to cením a aj oceňujem komunikáciu zo strany 

Starého Mesta o tom, ktoré nasledovala. 
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Pán poslanec Chren,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak by bolo treba predĺžiť čas, tak o to prosím. 

V prvom rade musím povedať, že sa cítim tak trošičku 

vynechaný, nie len preto, že kvôli nefungujúcemu 

hlasovaciemu zariadeniu som bol odsadený do tejto zadnej 

lavice, ale mne neprišili žiadne imejly (e-maily). Neviem, 

či mám dobre nastavený spem (spam) filter, alebo nie čo 

také, ale  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

naozaj dozvedel som sa až dnes tu na tomto 

zastupiteľstve, že sa nejaká takáto kampaň diala. 

My za Ružinov sme parkovaciu politiku a jej návrh 

schválili v našom zastupiteľstve v našom zastupiteľstve 

a úplne jednohlasným hlasovaním. Rovnako ako musím povedať, 

že aj verejná prezentácia, diskusia s pánom primátorom, 

ktorá u nás v Ružinove bola, sa niesla naozaj v takom veľmi 

miernom duchu, a to pravdepodobne aj preto, lebo Ružinov má 

s parkovaním problém číslo jedna a pravdepodobne najväčší 

v celej Bratislave kvôli tej koncentrácii miest pre prácu, 
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kam dochádzajú naozaj ľudia nie len z celého Slovenska, ale 

aj z rôznych iných častí mesta a trávia možno u nás 

v Ružinove viacej času, než v samotnej tej štvrti, kde 

bývajú. 

A ja sa veľmi teším, že tu dnes máme tento dokument. 

Je lepší než dokument, ktorý bol v predchádzajúcom volebnom 

období.  

A viete, už som ani si nemyslel, že sa toho dožijem. 

Pretože vždy pred voľbami sú také niektoré témy, o ktorých 

každý rozpráva, že ich bude robiť a nikdy nič sa s nimi 

nestalo.  

Takouto témou je parkovanie, takouto témou budovanie 

záchytných parkovísk, takouto témou je budovanie 

električkových tratí. Každý to pred voľbami vždy sľubuje 

ako riešenie a nikto s tým nikdy nič neurobí. A teraz mám 

pocit, že vo všetkých týchto oblastiach sa začalo niečo 

robiť. 

Ale aby som teda nebol tak ako každý doterajší 

predrečník vždycky opakoval Kartágo musí byť zničené, 

podporujem parkovaciu politiku, len úplne pozitívny, tak 

musím využiť túto príležitosť, aby som upozornil na tri 

zásadné okruhy, ktoré musíme vyriešiť, lebo inak ten systém  

a chcem ich teda uviesť do záznamu. 
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Úplne prvý problém, ktorý stále ešte nemáme vyriešený 

a na ktorý sa musíme zamerať je vypracovanie toho samotného 

systému výberu parkovného a merania času. Aj tá debata, 

ktorá tu doteraz bola ukaz, to ukazuje.  

V predchádzajúcom volebnom období to bol predmet 

najväčšej kritiky. Že bývalý primátor Nesrovnal neukázal 

ako bude fungovať ten systém vôbec samotného výberu 

parkovaného. Dnes tu schvaľujeme takmer jednohlasne 

parkovaciu politiku a takisto nevieme ako ten systém bude 

vyzerať a fungovať. 

Myslím, že ten zásadný rozdiel je v tom, že na 

rozdiel od predchádzajúceho vedenia dnes nie sú, a na 

rozdiel možno od spôsobu výberu šéfa Dopravného podniku 

dnes pri tomto bode nie sú žiadne pochybnosti 

o transparentnosti a o nejakých zlých úmysloch, ktoré by sa 

mohli udiať, napriek tomu ten systém dnes jasný nie je. 

A ono je zložité ho vymyslieť.  

Nie je problém urobiť minútovú tarifikáciu parkovania 

v inej mestskej časti, pokiaľ máte naprogramovanú apku na 

smartfón. A taká aplikácia sa dá urobiť s pritiahnutím za 

vlasy za päťtisíc eur. Ale problém je, že nie každý má 

smartfon a že je treba riešiť aj napríklad parkovacie 

automaty, alebo také podobné stieracie kartičky ako doteraz 

fungovali v Starom Meste. A to už je zložité. Je to už 

nákladné. Minútová tarifikácia sa už pri takýchto spôsoboch 
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nedá zaviesť, tam už sa dá zaviesť možno maximálne tak 

štvrťhodinová, alebo polhodinová. Ale treba to mať 

pripravené pre tých, ktorí nemajú mobilné telefóny a budú 

tiež chcieť v Bratislave parkovať. 

Čiže, budeme veľmi pozorne musieť sledovať a veľmi 

intenzívne sa venovať, a dúfam, že táto diskusia otvorená 

a konštruktívna a spolupráca bude fungovať aj pri 

dizajnovaní tohto samotného systému. 

Druhý obrovský problém, ktorý dodnes nemáme vyriešený 

je objektívna pre mestskú políciu a vôbec fungovanie 

mestskej polície a nedostatok príslušníkov (gong) 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) polícia.  

Myslím, že som požiadal o predĺženie času. 

Ja som bol na pripme na pripomienkovom konaní aj 

v spolupráci so ZMOSom (ZMOS), kde sme pri, kde som dával 

pripomienky ako starosta Ružinova k cestnému zákonu, aby sa 

zaviedla objektívna zodpovednosť pre mestskú políciu. Bez 

toho nebudeme môcť mať to, čo existuje v Prahe a čo chceme 

zaviesť, že bude chodiť autíčko s kamerou a filmovať 

a priamo natáčať dopravné priestupky. Bez toho nebude 

fungovať parkovacia politika v Bratislave. 

Čiže, chcem naozaj vyzvať aj všetkých starostov, aj 

pána primátora, trošku som sa cítil tak smutne, že na tom 
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pripomienkovom konaní za ZMOS som tam bol ako jediný 

starosta bratislavských mestských častí, kde sme vznášali 

túto pripomienku. Musíme zabojovať za objektívnu  

zodpovednosť a musím povedať, že musíme to dokázať presadiť 

ešte do volieb, aby sme vôbec mohli objednávať tie autíčka, 

kameru a tak ďalej.  

A samozrejme následne musíme aj posilniť rady 

príslušníkov mestskej polície, čo vôbec nie je jednoduchá 

vec, pretože my sme ich aj chceli prijať a nenašli sme 

vôbec dostatok kvalifikovaných pracovných síl v minulosti. 

No a tretia vec tiež bola spomenutá, a to sú účelové 

komunikácie. V Ružinove ich máme niekoľko desiatok 

kilometrov. Nevysporiadané cesty, ktoré nie sú zaradené do 

siete miestnych komunikácií a my na nich nevieme robiť 

parkovacie zóny. A sú to takmer všetky vnútrobloky 

v oblastiach, kde parkovaciu politiku a parkovacie zóny 

zaviesť musíme.  

A tu musím povedať, že mali sme niekoľko stretnutí. 

Zorganizovali sme ako Ružinov aj stretnutia s Ministerstvom 

dopravy a opäť to vznesiem pripomienku, stojí a padá to 

magistráte, ktorý tvrdí, že na zaradenie ciest do siete 

miestnych komunikácií musí byť vysporiadaná nie len cesta 

samotná, ale aj pozemok pod ňou. Čo nemá oporu v zákone. 

A je to tu len niečo z minulosti, na čom trvá jedna skupina 

úradníkov, ktorí sú tu už možno desať, dvadsať rokov 
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a jednoducho, si povedali, že oni na tom budú trvať 

a hrozí, že v polke Ružinova tým  zničia celú parkovaciu 

politiku (gong) (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Určite sa budeme baviť o týchto pripomienkach, sú 

myslím že veľmi presné. 

Nasleduje pán poslanec Uhler.  

Nech sa páči. 

JUDr. Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Aj som rozmýšľal, či vystúpiť, lebo už všetko bolo 

takmer povedané, ale vždy som vystupoval k parkovacej 

politike a vždy pozitívne, poznajú to všetci mnohé roky. 

A na to aj narážam. 

Dnes ráno som sa dozvedel z jednej sociálnej siete, 

že Bratislava nerieši problém s parkovaním, neriešila dlhé 

roky s parkovaním, ale že zrazu chce iba, aby Bratislavčan 

platil. To nie je pravda. Parkovacia politika sa rieši od 

roku 2011. viac, či menej úspešne. Rieši sa, hovorí sa 
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o nej a je strašne dôležité, že ľudia od vtedy vnímajú, že 

tento problém sa bude musieť nejako vyriešiť.  

Preto je dôležité, že  sa začalo tak skoro. Mohlo to 

byť prijaté už dávno, lenže rôznymi populistickými návrhmi 

sa aj vézetenko (VZN), ktoré bolo prijaté v dvetisíc 

šestnástom okresalo tak, že bolo nepoužiteľné. Ak by sa 

neokresalo, tak dnes by, dnes by sme ho možno len 

vylepšovali. Ale dnes prijímame úplne nové vézetenko (VZN), 

ktoré je, ak by som mal povedať slengovo (slangovo), tak už 

celkom premakané. 

A mne sa naozaj páči, že venovalo sa tomu obrovské 

množstvo času. Vyhodnocovali sa veci nie len z pohľadu 

financií, zákona, dopravného značenia a neviem čoho 

všetkého, ale hlavne z pohľadu životných situácií. Čo koho 

v živote čaká. Či chodí, vozí deti do školy, do škôlky, na 

krúžky, opatrovať rodičov, na nákupy, všetko možné. Naozaj 

je tam, podľa mňa, deväťdesiatdeväť percent situácií 

Bratislavčanov už vyriešených.  

A toto je to, čo prináša kvalitu do nového vézetenka 

(VZN) a úplne iný rozmer, ako to bolo doteraz. 

Takže, tomu pánovi novinárovi, ktorý to dal na 

fejsbúk (facebook) odkazujem, že nie je pravda, že sa to 

nerieši. Riešilo sa to, ale dnes aj vďaka tomu času, ktorý 

bol, si ľudia uvedomujú, že je to potrebné. A verejná 
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mienka, verte tomu, že verejná mienka už je na našej 

strane. Aj keď je zopár krikľúňov, ktorí majú štyri autá 

a budú mať s tým problém, ale myslím si, že štyri autá  

jeden človek nepotrebuje. A jedno auto pre jedného je už 

fakt luxus. Rodina proste by mala mať jedno až dve autá, 

možno ak postúpime niekam ako, ako vyspelejšie krajiny, tak 

časom aj nula.  

Zároveň ste možno postrehli pred pár rokmi, že tá 

anomália, ktorú máme na Slovensku, že sa parkuje na 

chodníkoch, mala byť vyriešená. A ak sa nemýlim, tak od 1. 

1. 2019, vtedy, bol návrh zákona, že od 1. 1. 2019 sa 

nebude parkovať na chodníkoch.  

My k tomu môžeme teraz prispieť, pretože poslanci 

národnej rady sa vtedy zľakli a neprijali to. Ak sa my 

nezľakneme a schválime to, tak postupne sa budú vyznačovať 

zóny, kde chodníky budú naozaj slúžiť pre ľudí a pre tých, 

ktorí dnes musia ísť na cestu, aby vôbec prešli po 

chodníku, pretože auto celou šírkou zaberá chodník. 

K tomuto samozrejme bude potrebná mestská polícia, 

kde nebude stačiť navýšenie sto ľudí, pretože to reálne 

nespoznáme v praxi. To bude musieť byť niekoľko stovák 

ľudí, ale ja si myslím, že ľudia práve sa istým spôsobom 

vyzbierajú na to, aby táto represia fungovala a aby naozaj 

mestská polícia mohla sankcionovať tých, ktorí neporiadne 

parkujú. 
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Ja viem, že tých miest možno nebude dosť, ale aspoň 

zastavíme a možno časom urob, zabezpečíme aj pokles áut 

v Bratislave.  

Myslím, že v roku 2016 bol prírastok 

deväťdesiatšesťtisíc nových áut automobilov na Slovensku, 

z toho v Bratislave bola, podľa mňa, dobrá tretina z toho. 

A to bol počet nových áut.  

Takže, každú chvíľu nám tu pribúdajú autá a zaberá sa 

viac a viac chodníkov, verejných priestranstiev a máme 

kvalitné vézetenko (VZN). 

Jedinečná šanca to schváliť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta s faktickou.  

Pani poslankyňa Ožvaldová. 

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

Ďakujem za slovo. 
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V náväznosti na pána kolegu Uhlera, áno, je to 

pravda, že zástancovia aj odporcovia tejto parkovacej 

politiky do dnešného dňa existujú. Ale však sme len ľudia 

a uhol pohľadu je každého iný. 

Ale ja si myslím, že kvalitné vézetenko (VZN) treba 

prijať.  

Treba si uvedomiť, že je to živý materiál. Od 1. 1. 

2021 bude platné toto vézetenko (VZN), dovtedy máme pred 

sebou ešte veľa práce. Ako bolo tu už povedané, treba 

v spolupráci s mestskými časťami. Mesto, mestské časti 

vytypovať lokality, pracovať na ďalších parkoviskách, ktoré 

sú intraviláne, ale na okrajových častiach nášho mesta. 

A takisto môžem povedať, že župa, keďže som tam pet 

podpredsedníčkou župy, tak my pracujeme aj na tom, aby aj 

obce cez IROP riešili svoje záchytné parkoviská.  

Spolupracujeme s ministerstvom. Máme štyri projekty, ktoré 

sa už realizujú. V Ivánke pri Dunaji, v Pezinku, (gong) 

v Zohori.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Kratochvílová,  

máte slovo.  
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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: 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Námestníčka teda. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja nadviažem na slová pána Uhlera. 

Musím teraz spomenúť hlavne to, že je šéf dopravnej 

komisie, a nie len on, ale aj členovia dopravnej komisii sa 

do značnej miery vlas, vlastne prispeli možno svojimi 

pripomienkami a otázkami k tomu, že to všeobecne záväzné 

nariadenie, tak jak je pripravené, je naozaj pripravené 

kvalitne. 

Ale chcem veľmi rýchlo spomenúť aj tú širokú 

verejnosť, alebo aj odbornú verejnosť, ktorá v určitých 

okamihoch bola súčasťou tvorby tohto všeobecne záväzného 

nariadenia a nekonečne trpezlivo prácu spracovateľov toho 
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všeobecne zá záväzného nariadenia a nášho komunikačného 

oddelenia, ktoré odpovedalo na niekoľko tisíc dotazov. 

Alebo teda na základe ich spracovania potom sa teda 

pracovalo s pripomienkami aj pripomienkami aj širokej 

verejnosti. 

Takže, toto mi nedalo nespomenúť okrem tých všetkých 

ďalších vecí, ktoré tu boli povedané.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Určite áno. 

Ďakujem veľmi pekne aj dopravnej komisii, presne tak.  

Ďakujem, že si to spomenula. 

Faktická, pán Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) zareagoval na pána 

Uhlera, ktorý tiež sa veľmi dlho venoval parkovacej 

politike, len mi tam nesedelo jedno vyjadrenie, že keby 

neboli populistické návrhy, už sme v dvetisíc šestnástom 

mohli mať parkovaciu politiku. 
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No, nemôžem s tým úplne súhlasiť, lebo ja si myslím, 

že keby sme v dvetisíc šestnástom schválili návrh 

Nesrovnalovej parkovacej politiky, tak tu máme Košice. Tak 

tu máme koncesné  zmluvy, tak tu máme vyvedenú parkovaciu 

politiku súkromným spoločnostiam, tak tu máme súkromné 

odťahovky.  

Čiže, s týmto tvrdením nemôžem úplne súhlasiť, ale 

verím, že Jozef to myslel trošku inak a hovoril teda skôr 

o tej regulácii parkovania. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Vetrák, 

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ak by som náhodou prekročil čas, tak poprosím 

o predĺženie. 
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Veľa tu už bolo povedané. Ja som ne nevedel, že to 

vyjde tak, že ja tu budem pomaly posledný, alebo jeden  

z posledných, ktorý sa k tomu budú vyjadrovať.  

Chcem sa k tomu vyjadriť aj preto, že mal som možnosť 

sa vyjadrovať k tomu aj počas minulých štyroch rokov, 

zúčastňovať sa aj opatreniach, či už, by som povedal, 

konštruktívne, alebo niekedy blokovať negatívne opatrenia 

a musím povedať, že oproti minulosti je tu zásadný rozdiel. 

Zásadný rozdiel vo viacerých veciach a na tie by som rád 

poukázal. 

V prvom rade, bola tu už spomínaná príprava tohto, 

tejto parkovacej politike, alebo férového parkovania 

a musím povedať, že sa zásadne a v dobrom svetle odlišovala 

od minulosti.  

Nedá mi nespomenúť skutočne prístup, či už to bol pán 

pán Netri, alebo pán pán Bútora, aj riaditeľ sekcie 

dopravy, ktorý dokonca pre časť petržalských poslancov, 

pretože sme vedeli, že vychádzame, aj vrátane mňa troška 

z inej názorovej platformy, alebo pohľadu na parkovanie 

a na reguláciu obme obmedzenia, alebo reguláciu dopravy áut 

po meste. Tak sme dokonca si dali samostatné stretnutie, 

kde sme si veľa vecí vysvetlili.  

Skutočne, ten prístup bol profesionálny. Následne, 

samozrejme, aj pán primátor, si dal na tom záležať, či už 
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ce cez mestské časti, alebo aj individuálne s viacerými 

poslancami.  

A ten prístup robí veľa. Ja som to už spomínal aj 

v Petržalke, keď sme rokovali na miestnom zastupiteľstve, 

že prístup je dokonca niekedy rozhodujúci, pretože môžu byť 

aj rôzne názory, môžu byť aj názory, ktoré sa nedajú 

skombinovať, ale keď sa k tomu pristúpi, nazvem to, že 

empaticky a so snahou porozumieť aj tej druhej strane, tak 

aj tá druhá strana potom má záujem prejaviť dobrú vôľu. Aj 

keď povedzme je s tým stotožnená na osemdesiat percent. Na 

deväťdesiat percent. Keď niektoré veci jej tam aj fakt 

vážne vadia. Ale ten prístup je rozhodujúci. A tá prejavená 

dobrá vôľa keď je vidieť z oboch strán, tak sa dá 

dopracovať k niečomu spoločnému.  

A ja by som tu teraz mohol naozaj rozprávať o tom, 

aké sú rôzne názorové pohľady, aj som to tu mal pripravené, 

ale už to nebudem robiť, lebo nemyslím si, že teraz je to 

podstatné, podstatné je to, že v tomto návrhu vrátane tých 

pozmeňovákov je skutočne množstvo opatrení, ktoré si možno 

niektorí vysvetľujú tak, že pán primátor ustupuje.  

Ja si nemyslím, že ustupuje. Ja si myslím, že aj pán 

primátor na tých stretnutiach porozumel tomu, že sú aj 

oprávnené požiadavky, aj špecifické požiadavky niektorých 

mestských častiach, že máme tu aj mestské časti, ktoré 

napríklad nemajú dobudovaný nosný dopravný systém. Máme tu 
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aj mestské časti, ktoré nemajú kapacity. A že musíme si 

jednoducho dať aj niektoré ciele, ktoré sú zatermínované, 

aby sme o nich stále iba nehovorili. 

My sme tu za pána Nesrovnala stále iba hovorili 

o nejakej štúdii o záchytných parkoviskách a stále nám 

niekto sľuboval, že už to bude, už to bude a prešli štyri 

roky a nič nie je. Teraz prvýkrát máme v tom uznesení aj 

nejaký termín, kedy sa chceme k tomu dopracovať.   

Podobne, pokiaľ ide o nadstavbu, nadstavbu parkovísk, 

alebo tie parkovacie domy a dáva sa tam aj dostatočný 

časový priestor, aby sa mohli zapojiť občania. 

Nakoniec, niektorí poslanci ako pani Pätoprstá 

a ďalší to žiadali a takisto sa im vyhovelo.  

Nehovoriac o tom, že v niektorých mestských častiach 

vrátane Petržalky obyvatelia pociťujú, že by sa mala 

optimalizovať emhádé (MHD) a to tam takisto máme. 

A dokonca to máme tak a to je dôležité, že to bude 

spravené ešte pred zavedením (gong) tej celomestskej 

parkovacej politiky.  

Ja som rád, že sa tam do tých uznesení dostali 

opatrenia, ktoré podľa môjho názoru, najmä v tých prvých 

rokoch dokážu zmierniť tie dopady najmä v tých mestských 

častiach, ktoré nie vlastnou vinou boli v minulosti 
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vystavané určitým spôsobom ako Petržalka, že hoci je to už 

lepšie, ale stále je z veľkej časti takou nocľahárňou, čiže 

tí ľudia vo veľkej miere sa snažia, alebo musia ísť počas 

dňa pracovať, vyvíjať svoje aktivity niekde inde. 

Ja, ako som už spomenul, asi všetkých teraz nedokážem 

vymenovať, ale boli to viaceré stretnutia, bol to celý tím 

vedenia hlavného mesta, bol to najmä primátor, bolo to aj 

osobné stretnutie, ktoré ma nakoniec presvedčilo aj vďaka 

tomu, že tam tieto veci boli zapracované, že má zmysel 

prejaviť dobrú vôľu. A hoci, hoci súhlasím s tým zámerom 

ako je nastavený tak asi na osemdesiat percent, chcem tú 

dobrú vôľu prejaviť.  

A napriek tomu, že niektorí, možno aj kolegovia, 

alebo ľudia, ako mi bolo prezradené, hovorili, že Vetrák 

nemôže nikdy túto parkovaciu politiku podporiť, tak ja 

chcem prejaviť dobrú vôľu a podporím ju. A pretože viem, že 

máme ešte aj čas rok a pol na to, ak by sa niečo vážne 

vyskytlo, aby sme to prípadne upravili. Ale hlavne chcem 

dať zelenú.  

Ja som vždy chcel dať zelenú celomestskému 

parkovaniu. Pamätám sa, že keď som začínal v Petržalke ako 

poslanec, že sa zo mňa iní smiali, keď som hovoril 

o celomestskom parkovaní.  
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V Petržalke sa pôvodne chcelo zaviesť iba petržalské 

parkovanie. Ja som bol jeden z mála, ktorí chceli 

celomestské.  

A som rád, že som sa mohol dopracovať k variantu, 

s ktorým som z veľkej časti spokojní a v ktorom viem, a, že 

je tu dobrý úmysle zo strany primátora, že peniaze skončia 

v mestskej kase, nie v súkromnej firme a ďalšie pozitívne 

veci, za ktoré sa mi oplatí zahlasovať. 

Takže, ďakujem veľmi pekne ešte raz. A ďakujem aj za 

pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec faktickou. Pán Polakovič.  

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

Ďakujem. 

Ja som o sekundu nestihol teda sa prihlásiť do 

príspevku, tak zneužívam faktickú. 

Okrem poďakovania za to, že mi dokonca v niektorých 

prípadoch páni z mesta odpovedali aj o jednej v noci 
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k parkovacej politike, chcem sa ešte vyjadriť k téme 

spamovania. 

Viete, ak máte zastavované chodníky autami tak, že po 

tom chodníku neprejde kočíkom, či nebodaj dvojkočíkom, tak 

chcete konečne zmenu. Tak ja úplne v pohode som zvládol 

tých dvesto, alebo koľko imejlov (e-mail) a som rád, že sa 

objavili aj názory nie len kritizujúce, ale aj názory 

podporné. A takto to vnímam. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Dolinay,  

faktická. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja tiež tým, že ešte máme stále tento rokovací 

poriadok, tak som nestihol, už tam svietim na červeno.  

Tak trošku chcem na nadviazať na to, čo už bolo 

povedané. 
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Stojíme pred rozhodnutím s schváliť parkovaciu 

politiku, kto, kde ná nájdeme možno ešte nejaké mínusy. Nie 

je to úplne že ideálne nastavené, ale ešte máme teda čas aj 

rokovať naozaj nad, či už zónami a podobne. 

V každom prípade som veľmi rád, že v priebehu pol 

roka tu stojíme aj v takej tej, naozaj že pozitívnej 

atmosfére, keď vyzerá to tak, že tá parkovacia politika 

prejde. Takže nemu nemusíme to riešiť ďalších tri a pol 

roka, tak ako predchádzajúce zastupiteľstvo a naozaj 

prichádzame s niečím, čo bude zlepšovať a skvalitňovať 

život v Bratislave. 

Takže, toto, toto chcem oceniť.  

A veľmi chcem oceniť aj komunikáciu mesta, ktorá tu 

bola, a či už k poslancom, či už k mestským častiam, 

k ľuďom, že naozaj aj tá informovanosť a, a komunikácia, 

zapracovanie pripomienok (gong) verejnos 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Budaj,  

nech sa páči. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Nie?  

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Doplním pána Vetráka, keďže je tu, vyzerá, že naozaj 

dneska bude vôľa prijať túto parkovaciu politiku, tak že ja 

už si trochu pripravujem priestor pre to, čo budem ako 

buldog žiadať. A to je podložené aj skutočnými faktami 

spoloč, spoločne, spoločná, spoločné stanovisko operátorov, 

ktoré poskytli dáta z mobilných telefónov pre župu hovoria 

jasnou rečou, že obyvatelia Petržalky sú v špičke práve tí, 

ktorí vo väčšine chodia do mesta a späť. To znamená, naozaj 

celé roky tu Petržalka bola na, ako Popoluška.  

Žiaľ, poslanci, dneska tu nie sú za Petržalku, 

napriek tomu, že mali väčšinu, nepresadzovali takmer nič 

preň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 161 

Ďakujem veľmi pekne 

Pán Záhradník,  

faktická. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán Vetrák povedal, že ho presvedčil, a to vlastne 

vystihol aj ten môj postoj, že mňa presvedčilo prístup, 

komunikácia a ten, tá, tá chuť spolupracovať  hlavného 

mesta a predkladateľov, dať dnes tú dôveru tomuto projektu. 

Ale chcel som poprosiť pána primátora, aj jeho 

kolegov, aj keď im nechá zrejme pár dní na regeneráciu, aby 

v tom komunikačnom úsilí sa nepoľavilo, aby to neskončilo. 

Lebo veľmi veľa Bratislavčanov ešte stále dnes disponuje 

veľmi kusými, nepresnými, skreslenými informáciami čo bude 

nasledovať a bola by veľká chyba, keby sme dnes len 

povedali, že áno, toto sa podarilo, je to začiatok, ale 

v tom komunikačnom najmä úsilí treba, treba ďalej pracovať, 

aby sme tú dôveru Bratislavčanov, keď dôjde k realizačnej 

fáze naozaj nestratili. 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Určite áno. 

Pán Vetrák,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

No ja by som asi z tých všetkých reakcií zareagoval 

na pani Pätoprstú. 

Áno, aj ja si, sa nazdávam, že mestská hromadná 

doprava a tá optimalizácia, ktorú máme spomenutú v tom 

uznesení vo vzťahu k Petržalke, bude veľmi významná. 

Máme tam napísané a uvedené, že tie kritéria nastaví 

hlavné mesto v spolupráci s mestskou časťou a ja viem, že 

už viacerí petržalskí poslanci sú nachystaní, ako budú 

definovať tie kritériá. Takže, myslím, že to bude ešte 

troška boj.  

Ale chcem povedať, že naozaj, my sme sa ako 

petržalskí poslanci snažili. Tam na počet asi osemdesiat 

percent tých doplnení, ktoré dneska idú do tých uznesení 

a a tak ďalej, boli buď zo strany starostu Petržalky, alebo 
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petržalských poslancov, potom asi Staré Mesto by bolo druhé 

v poradí.  

Takže, to že naozaj sa snažil aj pán primátor aj 

ostatní vyjsť v ústrety Petržalčanom, to  je, to je proste 

nespochybniteľné.  

A a myslím, že sa troška vytrápime na tej emhádečke 

(MHD), ale to by som teraz nejak nerozťahoval viacej. 

A a tým, že pani viceprimátorka je z Petržalky, tak ju 

pozná, takže ja myslím, že to nejak spolu zvládneme. (gong) 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Určite sa ešte vytrápime, to je isté. 

Ďakujem pekne. Je to pravda.  

Pred tým ako dám slovo ôsmim zástupcom obyvateľov, 

ktorí čakajú na to, aby mohli predniesť svoj príspevok do 

diskusie, by som chcel dať slovo spracovateľom, nech krátko 

zareagujú na tie, na na zopár tých otázok, ktoré tu zazneli 

počas príspevkov. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Peter   N e t r i ,  oddelenie dopravného inžinierstva: 
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Pán Grendel, 

pýtali ste sa na tú biodize diverzitu a cyklotrasy, 

tak myslím, že asi to došlo vám v tých imejloch (e-mail), 

alebo ja neviem, my sme tie imejly (e-mail) a, 

a samozrejme, nevieme to teraz takto vyčísliť. Hej? Lebo 

takú analýzu nemáme spracovanú. 

A pán Karman. 

Cestný zákon nám hovorí, že vo všeobecne záväznom 

nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky 

parkovacích miest a tak ďalej.  Tak preto je tam to slovo 

zabezpečí hlavné mesto. Hej?  

Takže, vychádzame z toho, čo je v cestnom zákone. 

Používame tú istú eee formuláciu. 

A čo sa týka pani Aufrichtovej a teda minútovej 

tarifikácie, alebo teda spomenutie tých minút, tak 

samozrejme, vieme pre preniesť prípadne tým, že je jedna 

hodina je šesťdesiat minút, to tam tiež vieme, samozrejme, 

asi doplniť, ale, ale zároveň by sme radi informovali, že 

v tom paragrafe 6 odsek 3, kde máme definovanú tú 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) spôsoby platby pred a po, 

tak tie, tie spôsoby pred budú mať pravdepodobne nejakú inú 

tarifikáciu a tie spôsoby platby po budú mať minútovú, 
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alebo možno aj sekundovú tarifikáciu. Určite chceme, aby, 

aby si ľudia nemíňali. 

Čiže, napríklad, napríklad esemesku keď si niekto 

pošle dopredu, tak môže dať napríklad, že najmenší interval 

polhodina, ale, ale keď bude platiť po, napríklad cez 

aplikáciu alebo iným spôsobom, môže to byť aj minútová, 

alebo sekundová tarifikácia.  

Takže. 

A bude,  bude to v prevádzkovom poriadku, samozrejme, 

definované, ale eee tak. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Stač. Pani poslankyňa, stačí to takto? Alebo zas. 

Peťo.  

Môžem si autoremedúrou prijať to do tej zátvorky, že 

tam bude š šesťdesiat minúť, hej?  

Mgr. Peter   N e t r i ,  oddelenie dopravného inžinierstva: 

Takže, do 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 
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v paragrafe 12 a v paragrafe 15 hovorí pani poslan, 

starostka.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je to v poriadku?  

Mgr. Peter   N e t r i ,  oddelenie dopravného inžinierstva: 

Musíme si pozrieť paragraf 12 a 15. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

Dobre. Sekundu počkajme, lebo  

Mgr. Peter   N e t r i ,  oddelenie dopravného inžinierstva: 

Čiže, sto hodín v zátvorke bude počet minút, hej?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 

To je koľko? To je stokrát šesťdesiat. 

Mgr. Peter   N e t r i ,  oddelenie dopravného inžinierstva: 

A v paragrafe 15 dve hodiny denne bude stodvadsať 

minút denne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.. 
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Okej. 

Takže,  

Mgr. Peter   N e t r i ,  oddelenie dopravného inžinierstva: 

Áno, vieme si to osvojiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, beriem si to autoremedúrou a budú tam tieto 

dva údaje. Dobre?  

Ďakujem pekne. 

Pani starostka,  

ešte chceš niečo? Alebo môžeme ísť na ľudí?  

Dobre.  

Ďakujem pekne. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, poďme prejsť k 

príspevkom obyvateľov Bratislavy. 

Budeme, aby mohli pristúpiť do do diskusie hlasovať. 

Hlasovať tu priamo na mieste.  

Chcem iba povedať, že pani Vlasta Sedláková, ktorá je 

prvá, nie je obyvateľka Bratislavy a v rokovacom Bratislavy 
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je napísané, že vystupuje obyvateľ Bratislavy. Je na vašom 

rozhodnutí, že napriek tomu ju pozveme do diskusie. Čo si 

myslím, že by bolo fajn. Či. Rozhodnite sa, ako vy chcete. 

Ja si myslím, že nechám to na vás.  

To znamená, že hlasujte o tom, či môže pani Vlasta 

Sedláková aj napriek tomu, že nie je Bratislavčanka vstúpiť 

do diskusie. Áno, alebo nie. 

To znamená, že áno. Toto je, že hlasujeme, že áno.  

(Hlasovanie.) 

Je to, myslím že jednoznačné?  

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči. 

Občianka   Vlasta    S e d l á k o v á :  

Dobrý deň. 

Pán primátor, milí poslanci a poslankyne,  

bývala som v Bratislave päťdesiat rokov. Ovládam ako 

to tu funguje. Môžem vám povedať, že sa to veľmi zmenilo, 

ale nie k dobrému. K horšiemu.  
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Chodím pešo, chodím na bicykli, chodím jednoducho 

autom, tá situácia v Bratislave je neskutočná.  

Keď sa veziem autobusom mestskej dopravy, alebo 

električkou, buď sú preplnené, alebo málo preplnené. 

A došlo mi tak na myseľ, že by sme mali niečo urobiť 

spoločne s ľuďmi. Tak ako ich vidím. Ako s nimi rozprávam.  

A prichádza mi len jedno. Opýtať sa vás.  

Myslíte si, že je to v poriadku, ako je táto 

Bratislava teraz s parkovacími miestami?  

Myslíte si, že zahusťovanie, zahusťovanie obytnými 

domami, alebo vysokými budovami je v poriadku?  

Myslíte si, že to, čo sa tu deje s developermi, 

s tým, viem že  zachádzam do veľmi úzkych vecí, ale budem 

rozprávať. Som občiankou slovenského štátu a budem 

rozprávať a kričať. Tak ako chodím pred parlament, tak ako 

keď chodím na prokuratúru, všade majú moje, moje fotky. Je 

mi to jedno! Chcem, aby konečne tu bol poriadok. Stačilo! 

A je mi to jedno kto je za tým! Pá Široký? A viete, už 

ďalej kto. Je to smutné, ale ostanem Slovenkou. 

A parkovacie miesta? 

Rozmýšľala som, sama tak pre seba, nebolo by vhodné, 

aby sme skutočne urobili taký krok, že pred Bratislavou by 
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boli záchytné parkoviská? Zamysleli ste sa niekedy nad tým? 

Záchytné parkoviská. Žezna Železnice a autobusové stanice.  

A ešte sa opýtam.  

Kto dnes prišiel na bicykli sem do práce?  

Jeden. Super. Dva. Ďakujem veľmi pekne.  

Ja začínam od seba. 

(gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

Poďme ďalej.  

Druhý občan, ktorý sa prihlásil do skisu do diskusie, 

pán Pylypov Štefan. 

Hlasujte, prosím, o jeho prizvaní do diskusie. 

Hlasujeme. 

(Hlasovanie.) 

Áno, myslím, že je to jasné.  

Nech sa páči. 
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Občan   Mgr. Štefan   P y l y p o v ,  Csc. :  

 

Dobrý deň pán primátor.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sedem, osem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Občan   Mgr. Štefan   P y l y p o v ,  Csc. :  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, môžem? 

Dobrý deň, pán primátor a všetci poslanci. 

Mám pár konkrétnych otázok, pretože nové vézetenko 

(VZN) sa mi nedostalo do rúk, aby som ho mohol 

pripomienkovať.  

Zmenilo sa zo šiestich paragrafov na dvadsaťdva. 

A paragrafe 22 je napísané: Zrušenie dvoch, 21, zrušenie 

dvoch všeobecných záväzných nariadení 1. 8. 2019 a účinnosť 

tohto nového vézetentka (VZN) je 1. 1. 2021. 
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Moja otázka je, ako to bude mať právny vplyv tieto 

zrušené vézetenka (VZN) na Bratislavčanov?  

Druhá otázka. 

Tu bolo prezentované, že bolo stoosemdesiat 

pripomienok.  

Ja som si dal tú prácu, prelistoval som všetkých 

tristopäťdesiatjedna strán. Je ich tam štyristošesť. Z toho 

dvestoosemdesiatštyri neakceptovateľných. A okrem toho sú 

tam vych, objavuje aj výraz berie sa na vedomie, čo je 

v rozpore so zákonom.  

Ďalšia otázka. 

Ako sa budú riešiť parkovacie miesta? Momentálne 

podľa podkladov mesta chýba sedemdesiattisíc parkovacích 

miest v desiatich obvodoch. V desiatich mestských častiach. 

Keď som to prepočítal na cenu, ktorá bola uvádzaná 

v dátach, tak mi to vyšlo, že na základe rozpočtu, ktorý 

je, nie rozpočtu. Čo sa ráta, že aká bude príjma príjmová 

a výdavková časť, keby sa všetky peniaze použili, bolo by 

treba jedenásť až šestnásť rokov, aby sa zafinancovalo 

sedemdesiattisíc parkovacích miest. Je to statická doprava. 

Hej?  

A pokiaľ mesto chce niečo začať robiť, nič mu v tom 

nebráni. Stačí začať značkami. Jak sa hovorí, včera bolo 

neskoro. Tam, kde majú peší problémy, stačí dať značku 
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Zákaz parkovania na chodníku. Doriešiť to technicky. A nie 

čakať na vézetenko (VZN). 

Podľa môjho, s týmto vézetenkom (VZN) mohlo mesto 

kľudne pol roka počkať, dotiahnuť ho, pretože myslím si, že 

akože bude doplňované, je síce pekne povedané. Ale 

minimálne v tomto vézetenku (VZN) už malo byť Staré Mesto, 

pretože tam už určitý druh parkovacej politiky existuje 

a mali byť zadefinované časti, ktoré sú momentálne 

používané v Starom Meste.   

Ináč je to niečo, čo ľudí nepresvedčí. 

Takže ďakujem a želám pekný deň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:.4 

Ďakujeme veľmi pekne. 

Však my sme sa viacejkrát diskutovali  počas mojich 

verejných vystúpení o parkovacej politike, tak tá diskusia 

bude určite pokračovať.  

Ďakujem pekne. 

Áno, nemusíme hlasovať o každom ďalšom 

Bratislavčanovi alebo Bratislavčanke. 

Pozývam pani. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hlasovať naraz o všetkých?  

Tak hlasujeme naraz o všetkých v tejto sekunde, že 

prizývame všetkých ostatných, teda ja nehlasujem. 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem.  

A pozývam pani Karolajn (Caroline) Líškovú k nám do 

sály.  

Dobrý deň, vitajte.  

Občianka   Ing. Caroline    L í š k o v á :  

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené pani primátorky, vá, pán 

primátor, mestskí poslanci, dámy a páni, predstupujem pred 

vás z dôvodu, nie je mi Bratislava ľahostajná.  

Pozorne som si preštudovala návrh všeobecného 

záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel. 

Na verejných diskusiách obyvatelia Bratislaly dali 

stovky pozmeňovacích návrhov. V predloženom vašom návrhu 
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všeobecného záväzného nariadenia sa objavilo len minimum 

zapracovaných pripomienok. 

Zavedenie parkovacej politiky naše mesto potrebuje. 

O tom nie je pochýb. Ale návrh, ktorý dnes je predložený na 

schválenie, negatívne ovplyvňuje rodinné rozpočty 

Bratislavčanov.  

Vzhľadom na nedostatky, ktoré má mestská hromadná 

doprava, ktoré dnes aj odzneli, nefunkčnosť Bratislavskej 

integrovanej dopravy, dnes chcete schváliť taký návrh 

všeobecného záväzného nariadenia, ktorý najmä negatívne 

ovplyvní tých, ktorí sú slabí, chorí, zdravotne 

hendikepovaní a najmä, rodičov s deťmi.  

Keď už nám tento štát nedokáže vytvoriť vhodné 

podmienky pre založenie rodiny v otázke bývania a podmienok 

pre matky a otcov, tak aspoň komunálni politici, ktorí majú 

kompetenciu problém eliminovať, by mali byť solidárni 

a pomôcť tejto kategórii občanov. 

Môj návrh poznáte. Respektíve, pripomienku poznáte. 

Netrestajte za prehustenú dopravu osobnými autami deti 

a ich pracujúcich rodičov. 

Som mamou dvoch dcér a veľmi dobre viem ako náročné 

je vychovávať deti v našom meste, ako náročné je presúvať 
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sa s nimi z miesta na miesto, zo školy za športom, zo školy 

umeleckej školy, na krúžky, k lekárovi.  

Bola som pracujúcou mamou. A niekedy výkon rodiča sa 

blíži ku hranici vyčerpania. Stihnúť všetky určené termíny 

splnenia úloh v práci a deti vyzdvihnúť načas, presunúť na 

mimoškolské aktivity a stihnúť prísť domov navariť večeru. 

To je reálny život. 

A tým, že podmienky prepravy v Bratislave sú zlé 

a áno, preto rodičia s deťmi často a krátko využívajú 

osobnú automobilovú dopravu. 

Vy, vážení mestskí poslanci, vy, vedenie mesta a vy, 

pán primátor,  

chcete túto životnú situáciu rodičom a ich deťom ešte 

viac skomplikovať.  

Návrh parkovacej politiky nedobrovoľne núti rodičov 

vzdať sa auta a využiť mestskú hromadnú dopravu. Vy nútite 

rodičov s deťmi počas pracovných dní využívať neefektívnu 

hrom hromadnú dopravu Bratislavskej integrovanej dopravy. 

Aby trávili v strese ešte viac stresu, alebo im ponúkali 

alternatívu platiť.  

Bratislava má príjem na zamestnanca tisíctristo eur 

mesačne.  
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Ja som službu, ktorá ponúka Koncepcia bratislavskej 

parkovacej politiky,  prepočítala. A pracujúci rodič bude 

platiť priemerne desať percent z jeho ročného príjmu.  

Pán primátor,  

naozaj máte srdce odporučiť takúto parkovaciu 

politiku, ako nás oslovujete, pre nás bratislanov 

a Bratislavčanky? (gong) 

Môj návrh je. V rámci Bratis 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Váš čas uplynul. 

Ďakujeme za vašu, eee, za vstup do vaš, dó našej 

diskusie. 

Občianka   Ing. Caroline    L í š k o v á :  

Ak dovolíte, tak (poznámka: nezrozumiteľné slová mimo 

mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 
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Môžem si to aj nechať?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ó, veľmi pekné. Ďakujem. 

Tak, aj darček som dostal.  

A poďme ďalej.  

Pani Szabová Lucia.  

Nech sa páči, máte slovo. 

Ďakujem. 

Občianka   Lucia    S z a b o v á :  

Dobrý deň. 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,  

moje meno je Lucia Szabová. A my sme matky a sme 

znepokojené.  

V posledné dni sme vám spôsobili drobné zahltenie 

imejlovej (e-mailovej) schránky, keď na náš popud posielali 

ľudia podporné mejly (maily) k schváleniu parkovacej 

politiky.  

Je nám ľúto, ak ste sa cítili dotknutí pre tento 

drobný prejav občianskej angažovanosti. Chceli sme vám 
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ukázať, že sú ľudia, ktorí podporujú parkovaciu politiku, 

uvedomujú si, že je dôležitá a chcú jej schválenie. 

Chceli sme to ukázať najmä preto, že my cítime tiež 

dotknuté. Sme dotknuté tým, že nevieme v pokoji prejsť po 

meste s kočíkom bez toho, aby sme nemuseli zísť na cestu, 

lebo na chodníkoch parkujú autá. Bez toho, aby sme sa na 

tých chodníkoch idúcim autám uhýbali a nebáli sa, že nám 

zrazia deti.  

Sme dotknuté tým, že sa bojíme, či naše deti budú 

zdravé.  

A úplne najviac sme dotknuté tým, že sa bojíme o ich 

budúcnosť.  

Mestá totiž zohrávajú dôležitú úlohu v boji 

s klimatickou krízou. Presne tou, ktorá spôsobuje, že 

neznesiteľné počasie, aké  zažívame dnes, začína byť bez 

bežnou súčasťou leta.  

Cítite to? Každá jedna kvapka potu nám pripomína, že 

ak nebudeme konať, bude horšie. Ak neznížime naše emisie 

a nepripravíme toto mesto na dôsledky zmeny klímy, bude 

horšie. Nebudeme len vyčerpaní z prevážaných detí, naše 

deti nebudú mať kde žiť. To je realita.  

Parkovacia politika je jedným z krokov, ktorý by nám 

mohol pomôcť. Jedným z mnohých krokov. Je to len začiatok 
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a my ho nutne potrebujeme. Nie vyratávať len cenu 

parkovného. 

Vážený pán primátor, vážení zamestnanci magistrátu, 

ďakujeme, že máte odvahu robiť nepopulárne opatrenia. 

Prosím, nepoľavujte.  

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,  

dnes od vás potrebujeme, aby ste sa nebáli a skúsili 

to. Potrebujeme, aby ste mysleli na viac rokov dopredu, 

potrebujeme, aby ste hlasovali za Bratislavu, v ktorej sa 

bude dať žiť.  

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

Jedna rýchla faktická 

pani starostka Čahojová. 

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

Prečo rýchla?  

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

Lebo je kratšia, h h h , ako normálny príspevok. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som rada prit tu prítomné dámy ako matka. 

A zároveň ako poslankyňa mestská, bývalá miestna a aj ako 

starostka a myslím, že nehovorím len za seba. 

Vaše mejly (maily) boli síce iste dobre myslené, ale 

zahltili naše mejlové (mailové) schránky. My denne 

dostávame desiatky dôležitých mejlov (mailov), ktoré sa nám 

strácali v tejto záplave. 

A na rozdiel od vás si nemyslím, že zavádzanie 

rezidenčnej parkovacej politiky je nepopulárne opatrenie. 

Ja si myslím, že to je populárne opatrenie.  

A myslím si, že napriek tejto vašej neprimeranej 

nátlakovej akcie, ale asi dobre mienenej, bohužiaľ, len to 

nevyšlo, ja hlasujem a som za rezidenčnú parkovaciu 

politiku. (gong) Bola som rozhodnutá  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Ďakujem. 
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Pán Grendel,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som len chcel dodať, že sme tu aj otcovia, 

ktorí takisto tlačia kočíky. 

(poznámka: počuť smiech a potlesk) 

Tlačia kočíky a poznáme tú situáciu a takisto si 

vytvárame názor na parkovaciu politiku, bez ohľadu na tých, 

na tieto hromadné mejly (maily).  

A teda, na pripomienku, že chceli ste ukázať, že sú 

ľudia, ktorí podporujú parkovaciu politiku, tak ako vidíte, 

na základe dnešnej diskusie, takí ľudia sú aj v tejto 

miestnosti a dokonca neviem, či nie všetci.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne v každom prípade, že ste tu 

prišli. A ďakujem za vaše poznámky.  

Poďme na bod, eee, pr, pardon, poďme na piatu 

občianku, ktorá dneska vstúpi do diskusie, a je to Mareková 

Dana.  
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Nech sa páči. 

Občianka   Mgr. Dana    M a r e k o v á :  

Dobrý deň prajem. 

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, zástupcovia 

magu, magistrátu, 

Stojím tu v nádeji, že po dnešku budeme môcť povedať, 

že Bratislava má parkovaciu politiku. A nie hocijakú 

parkovaciu politiku, ale takú, ktorá dáva prednosť peším, 

dáva prednosť hromadnej doprave, cyklistom a ktorá nás 

všetkých motivuje, aby sme zosadli z áut.  

Som Dana Mareková z občianskej iniciatívy Za čisté 

ovzdušie, ale zastupujem aj pätnásť ďalších občianskych 

iniciatív, zoskupení, združení a viacerí z vás ste buď ich 

členmi, alebo spolupracujete s týmito združeniami. 

Sú to známe subjekty, ktorým ide o rôzne veci, ktoré 

sa týkajú Bratislavy. Od skvalitnenia verejného 

priestranstva cez klímu až po teda ovzdušie.  

Všetci považujeme za veľmi dôležité, a to, že tu 

budeme mať funkčný systém parkovacej politiky, ktorý 

uprednostní peších a cyklistov a hromadnú dopravu.  

V rámci ovzdušia by som rada zakončila dvoma 

konkrétnymi faktami. Jeden môj kolega minulý týždeň 
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publikoval štúdiu, ktorá hovorí o tom, že Bratislava 

v rámci zhoršenej kvality ovzdušia si vyžaduje štyri 

miliardy eur ročne. Na sanovanie dôsledkov zníženej kvality 

ovzdušia.  

Keď to premietneme na ľudské životy, je to 

tisícpästoosemdesiat ľudí, ktorí predčasne zomrú 

Bratislavčanov a Bratislavčaniek v dôsledku zhoršenej 

kvality ovzdušia.  

Aj preto, aj pre to, čo tu hovorili kolegyne 

v predchádzajúcom príspevku, som vám vďačná, že sa dneska 

ukazuje, že parkovacia, návrh parkovacej politiky bude mať 

podporu a lebo to všetci potrebujeme. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. Za vs váš vstup do diskusie. 

Pozývam do našej diskusie pána Ďurčiho Mariána. 

Nie je tu.  

To znamená, že je tu? Ide pán Ďurči. Dobre. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Faktické. Ježiš, ja som si to nevšimol.  
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Pardon. Ospravedlňujem sa. 

Pán Ďurči,  

dajte nám iba sekundu ešte, sa os ospravedlňujem. 

S faktickou pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Danka,  

my sa poznáme dlhé roky, takže ja som si robila ako 

ostatné mejly (majly), ktoré boli trošku pozmenené, 

prečítala samozrejme aj ten tvoj hromadný a zozbierala som 

všetky vaše mejlové (mailové) adresy a teraz vás ja budem 

bombardovať, pretože župa, samosprávy, aj hlavné mesto 

suplujú povinnosti ministerstva životného prostredia. 

Myslím si, že vieš o čom hovorím. Takže, tam budete mať 

návod koho máte bombardovať.  

A ďalej vás veľmi pekne poprosím, aby ste to aj 

skutočne urobili, pretože naozaj suplujeme prácu 

ministerstva životného prostredia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani hlavná architektka Konrad,  
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nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 

Len krátky príspevok k tomu, ako vlastne svojim 

rozhodnutím dnes ovplyvníte riešenie, aj adaptácie na zmenu 

klíme. A nie len adaptácie, ale aj mitigácie.  

Už toto zastupiteľstvo v minulom období, teda to bolo 

iné trošku, ale podporilo Akčný plán adaptácie hlavného 

mesta na zmenu klímy, kde je opatrenie 2.09, ktoré hovorí 

o zavádzaní postupu udržateľného hospodárenia so zrážkovými 

vodami s cieľom znížiť odtok zrážkových vôd z povrchov 

komunikácií a parkovacích plôch.  

My to dávame do stanovísk záväzného mesta 

a samozrejme, vézeten (VZN) je, je pre nás tiež 

jednoznačnou podporou, že nebudeme to dávať v odporúčacej 

rovine, ale vieme to predpisovať.  

Ďakujem pekne. 

Keď sa, keď sa parkovacie miesta upracú.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne,  

pani hlavná architektka. 

Tak môžeme ísť ďalej. 

Pán Ďurči,  

máte slovo.  

Tentokrát už naozaj. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň prajem všetkým. 

Prosím vás pekne. Vypočul som si tu samú chválu 

a žasnem.  

Otvorene vám poviem hneď na začiatku, že celá 

parkovacia politika je protiústavná. Vyvoláva nenávisť 

medzi ľuďmi a je diskriminačná. A poviem prečo. 

Vy idete a pozrite si zoznam, menovitý zoznam 

komunikácií, kde máte vyše dvadsať percent nezaradených 

komunikácií do siete miestnych komunikácií. Ako chcete 

robiť parkovaciu politiku? Tak jak povedal pán starosta 

Chren. Áno, je to tak.  

Ďalšia vec. 

Nemáte vysporiadané pozemky pod komunikáciami.  
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Čiže, parkovacia politika je biznis. Po politike 

jeden z najväčších biznisov.  

Ako chcete vy odškodňovať tých ľudí, na ktorých máte 

vaše stavby? Koľko budete odvádzať majiteľom pozemkov? Ako 

chcete robiť na tom zimnú a letnú údržbu? Ako chcete čistiť 

vpusty?  

Je slovenská technická norma 73 41 10, ktorá hovorí 

o výpočte parkovacích miest. Developeri si tu robia čo 

chcú. Do šesťdesiat metrov štvorcového bytu má byť jedno 

parkovacie miesto, od šesťdesiat do deväťdesiat jedna a pol 

a nad deväťdesiat dva.  

Diskriminácia je v tom, že pri rodinnom dome keď si 

človek postaví garáž za byt platí tridsaťšesť centov, za 

garáž jedna celá štyridsaťšesť. A vy ešte idete vyberať 

ďalšie karty.  

Prosím vás pekne, zobuďte sa. Naštudujte si zákony. 

Ak chceme hovoriť o právnom štáte a nie o právnom bodreli, 

tak to zosúlaďte tak, ako sú momentálne súčasne platné 

normy a zákony. Porušujete všetko, čo sa porušiť dá.  

Jeden a pol metra.  

Norma ďalej hovorí, že parkovať na chodníku môžete, 

aby bolo päťdesiat centimetrov od obrubníka, dve dvadsať je 

parkovacie miesto, jeden a pol metra pre peších a ďalších 
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dvakrát pätnásť centimetrov, aby sa ľudia nešúchali o autá 

a o múry. 

Čiže, keď to spočítame, tak chodník musí mať 

minimálne štyri sedemdesiat šírku. 

Dneska máte porobené parkovacie státia v rozpore. 

Nemáte zachované šírky jazdných pruhov dvakrát tri metre.  

To, čo tu tie matky prezentovali, majú pravdu. 

Prejdite si po meste. Kto všetky tieto náklady bude znášať? 

Kto bude odstraňovať tieto nezmyselné státia, ktoré ste 

narobili?  

Veď toto toto je, to je, to je neskutočný chaos.  

A celá parkovacia politika je iba obyčajné kolektívne 

trestanie jak v roku štyridsaťosem za to, že ľudia si 

dovolili kúpiť auto. Tí ľudia si kúpili auto zo svojich 

peňazí, kde si mohli kúpiť niečo iné a vy ich idete teraz 

trestať?  

Rodinný dom musí mať tri parkovacie státia.  

Tak jak som povedal tieto byty. Ktorý developer to 

spĺňa? Pozrite sa, kde sú zapchaté chodníky. Všade tam, kde 

sú postavené veľké stavby. Prejdite sa po Ružinovskej, 

prejdite sa po Radlinského, prejdite sa po Lamčskej, po 

Pražskej. (gong) 
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Nehovoriac o tom, že  

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 Ďurči. 

S faktickou sa prihlásil pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Prihlásil som s preto, lebo chcem oceniť, čo ste 

povedali a že ste sem prišli. 

Naozaj k tým výhradám by som ešte povedal celú nošu 

ďalších. 

Ale vsaďme na to, že zozbierame výhrady a dáta 

a spoločne sa pokúsime z toho chaosu, ako ste ho nazvali, 

vydať sa smerom k usporiadanému mestu dvadsiateho prvého 

storočia.  

Či sa nám to páči, alebo nepáči, tie autá nám berú 

mesto. Treba reguláciu. Na tom sa zhoduje, podľa mňa, 

väčšina obyvateľov. A treba ju urobiť spravodlivú, kvalitnú 

a primeranú.  

A na to ešte stále hlasy ľudí ako ste vy, sú veľmi 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pozývam, myslím že, pána Kováča (Kovács) Tibora, ale 

myslím, že ide aj s pánom Martinom Kováčom (Kovács). Idete 

spolu dvaja. Alebo po jednom?  

Spoločná pripomienka.  

Dobre. Ďakujem pekne. Okej. 

Dobre. Ne ne ne ne ne nefunguje to tak.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Občan   JUDr. Martin   K o v á c s :  

Tak si dovoľujem požiadať o predĺženie na päť minút.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ani to tak nefunguje, máte tri minúty podľa 

pravidiel, ktoré sú tu. 

Občan   JUDr. Martin   K o v á c s :  

Tak ja začínam, ja začnem, on pokračuje. Áno?  

Ďakujem. 
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Vážené mestské zastupiteľstvo, vážení občania,  

parkovacia politika Bratislavy sa na tejto pôde rieši 

už od roku 2013 a vy konkrétne, pán primátor, ste tretím 

v poradí, ktorému tu na tomto mieste hovorím, že 

predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia je 

protiústavný, nezákonný a nerealizovateľný.  

Človek by čakal, že za tých šesť rokov dôjde 

k nejakému myšlienkovému posunu. Opak je však pravdou. 

Keď porovnám koncepty parkovacej politiky primátora 

Ftáčnika, experta na ľudské práva, primátora Nesrovnala 

a súčasného primátora Valla, tak tieto sa v zásade v ničom 

nelíšia.  

Za šesť rokov totiž nikoho nenapadlo riešiť 

parkovaciu politiku iným spôsobom ako rezidentskými 

kartami. 

Ide o koncept, ktorý je sám o sebe protiústavný. 

Je asi zbytočné na tomto mieste uvádzať každé jedno 

ustanovenie zákona, ktoré je porušované predloženým 

návrhom, pretože každé porušenie zákona vyvoláva porušenie 

niektorého z ústavou garantovaných práv.  

Tento návrh vézeten (VZN) však porušuje ústavou takým 

spôsobom, ako žiaden z doteraz predložených návrhov. 

Porušuje totiž základné ľudské práva a slobody garantované 
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článkom 12 odsek 1 , odsek 2 Ústavy, ďalej je v rozpore 

s článkom 13 odsek 1 písmeno a Ústavy a samozrejme, 

s článkom 20 Ústavy Slovenskej republiky  a tým pádom aj 

v rozpore s Listinou základných práv a Európskym dohovorom. 

Čo to znamená. 

Po prvé, ľudia sú si v právach rovní. A základné 

práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, 

nepremlčateľné a nezrušiteľné. 

Tým pádom nikoho nemožno z týchto dôvodov 

poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať pre jeho 

pôvod, pre jeho majetok a pre iné postavenie. 

Pokiaľ sa povinnosti ukladajú na základe zákona 

a v jeho medziach, môže k tomu vždy dôjsť iba pri súčasnom 

zachovaní základných práv a slobôd.  

Návrh vézeten (VZN) ale delí občanov Bratislavy na 

účel uloženia povinností podľa ich pôvodu, pričom jednu 

skupinu vždy výrazne zvýhodňuje na úkor druhej. Je 

vylúčené, aby fyzická osoba podnikateľ bola oproti 

nepodnikateľovi znevýhodnená tým, že nemôže nadobudnúť 

rezidnetskú parkovaciu kartu, ale musí zaplatiť 

päťdesiatnásobok bežnej ceny. To je diskriminácia pre iné 

postavenie.  
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Obmedzovanie vlastníctva motorového vozidla 

zavádzaním ekonomickej sankcie nazvanej ako poplatok za 

rezidentskú kartu je zas diskrimináciou z hľadiska majetku. 

A rozdeľovanie obyvateľov podľa trvalého pobytu na 

bratislavských a mimobratislavských je diskrimináciou 

z hľadiska pôvodu.  

A rozdielne ceny rezidentských kariet? Tie sú zas 

porušením princípu rovnosti.  

Toto je úplne neprípustné. Priame porušovanie 

základných ľudských práv a ignorovanie Ústavy Slovenskej 

republiky  v demokratickom právnom štáte nemožno nazývať 

progresívnosťou. Vždy bude v rozpore s ústavou a celým 

radom ďalším predpisov.  

Tu v ruke mám originál protestu prokurátora, ktorý 

bol podaný proti Nesrovnalovej parkovacej politike. Ako je 

možné, že ho mám? Jednoducho. Sám som podal podnet na jeho 

preskúmanie, keď mi bolo tvrdené, že je to názor len 

jedného právnika.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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O otázka je, že (gong)  

páni poslanci,  

chcete faktické povedať aj po druhom príspevku, ktorý 

bude asi pokračovaním toho prvého? Alebo chcete povedať 

teraz. 

(poznámka: počuť „teraz“) 

Tak, nech sa páči, teraz. 

Takže, pán Uhler,  

nech sa páči. 

Občan   Ing. Tibor   K o v á c s :  

Komu sa ešte nerozsvietilo, tak teraz dva týž.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sekundu. 

Ide, teraz ide normálne reakcia. 

JUDr. Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem, ďakujem za slovo 
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Ak sa naozaj preukáže, že nesmieme obyvateľov 

rozdeľovať podľa trvalého pobytu, tak poprosím daň za psa 

nech nám platí celé Slovensko. 

Ďakujem. 

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: 

Ja len som sa chcel spýtať, že či si myslíte, že 

právo na parkovanie je základné ľudské právo?  

Alebo ako to bolo, teda ako to bolo napadnuté 

v proteste prokurátora, že či 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne ne. Iba reagujme.  

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

Okej. 

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

Poďme, aby, aby to malo. 

Pán Lenč,  

nech sa páči. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja vám odporúčam ísť na kúpalisko vo Vyhniach. Skúste 

tam protestovať prečo tam domáci majú iné ceny ako, ako 

cudzinci. 

Ďakujem. 

Občan   JUDr. Martin   K o v á c s :  

Lebo sa nikto neozval.  

To ešte neznamená, že to neni v rozpore so zákonom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len krátko. 
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No, to vlastne tá účinnosť toho nariadenia sa odkladá 

až do roku 2021. 

Ja predpokladám, že tak ako v minulosti niekto určite 

dá podnet na prokuratúru. Ja sám si tam viem predstaviť 

nejaké veci, o ktorom som hovoril s vedením, že sú otázne. 

Ale práve preto je tam ten rok a pol, že ak si buď 

prokurátorka niečo podrží zo z toho svojho názoru, ktorý 

mala v minulosti, alebo prípadne príde s niečím novým, tak, 

tak sa to vie ešte korigovať.  

Lebo ako viete, prokuratúra nerada hovorí dopredu 

svoje stanovisko, väčšinou sa vyjadruje, až keď je niečo 

prijaté. A tie právne názory sú niekedy také aj 

rozporuplné. A ako to poznáte, že dvaja právnici, tri 

právne názory. 

Ale, samozrejme, ja, ja osobne s tým, ja osobne s tým 

počítam. Ja, ja to teda nebudem tentokrát už. Ale myslím 

si, že niekto asi (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ocením to. 

Dobre, ďakujem pekne. 

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

poslankyňa MsZ: 

Myslím, že vám nemusím vysvetľovať, že autá spôsobujú 

hluk, alebo majú pé em (PM) častice desať, ktoré spôsobujú 

veľmi vážne ochorenia.  

Máme tu štatistiky. Päťtisíc ľudí umrie na Slovensku 

z hľadiska zhoršenia životného prostredia.  

A v ústave máme aj ochranu zdravia obyvateľov, máme 

tam aj právo na životné prostredie a dokonca povinnosť 

životné prostredie chrániť.  

Čiže, zákony treba chápať komplexne, sú tu pre ľudí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Berka. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ďakujem aj rečníkom. 

Spomínali ste Ústavu Slovenskej republiky. Ja by som 

rád zareagoval takisto Ústavou Slovenskej republiky. 

Prečíta, len jeden bod. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 200 

Článok 20 Ústavy Slovenskej republiky  odsek 3 

„Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv 

iných, alebo je v rozpore so všeobecnými záujmami chráneným 

zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské 

zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie 

nad mieru ustanovenú zákonom.“ 

Myslím si, že toto je veľmi dôležitý bod, ktorý treba 

mať vždy na pamäti, pokiaľ narábame s s te s pojmom 

vlastníctvo. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

Ďakujeme. 

Pô pôjdeme ďalej.  

Nech sa páči, pán Martin Kovács. Pardon, tak nie. Tak 

pán Kovács Tibor. 

Občan   Ing. Tibor   K o v á c s :  

Martin Kovács je tento a Ing. Tibor Kovács som ja. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 201 

Idete vy. Áno, vy.  

Nech sa páči. 

Občan   Ing. Tibor   K o v á c s :  

Komu sa ešte nerozsvietilo, tak pred dvomi týždňami 

18. júna Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že Nemci 

nemôžu zvýhodňovať svojich obyvateľov na úkor ostatných 

obyvateľov Európskej únie. To je presne detto, o čom sa tu 

bavíme.  

Ak si myslíte, že nie som dosť Bratislavčan, žijem tu 

skoro šesťdesiat rokov. Nehnuteľnosť vlastním osemdesiat 

rokov. Stopäťdesiat rokov tu žije moja rodina. A náplava, 

pán starosta Chren, ktorý je narodený v Hnúšti, do Ružinova 

prisťahovaní pred siedmimi rokmi, mi bude tvrdiť 

a podporovať, že ja nie som dostatočne, alebo teda ešte 

naviažem na pána Valla, ktorý tu v rámci svojej túr 

deklaroval, že ľudia nechcú, aby st parkovali pod ich auta, 

eee, pod ich oknami. 

A takže, ja mám trpieť to, že spoločný priestor, 

čiže, ako verejný priestor, paneláky, ktoré sa dotlačili 

k nám, k našim domom, majú právo parkovať okolo môjho domu, 

ale ja pretože mám viacej nehnuteľností, tak ja nemôžem 

parkovať pri svojom dome za nejak, ale som  cudzí abonent 

za dvetisíc euro.  
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Myslíte si, že keď vy vy vyšponujete karty za tisíc 

až dvetisíc euro, tí, ktorí majú prenajaté garáže, okamžite 

im nájomníci zdvihnú parkovanie.  

Myslíte si, že si to budú môcť zap, dovoliť zaplatiť 

všetci? Dvetisíc euro navyše v tých garážach? Lebo tam má 

aspoň garantované.  

Ja si mám kúpiť abonentskú kartu a nosiť tovar 

a kvety a ja neviem čo do našej nehnuteľnosti o sto metrov 

ďalej? No to je nemysliteľné! Načo vám platím desaťnásobok 

dane z nehnuteľností? Dostávate odo mňa šesťtisíc euro 

ročne, za posledných desať rokov šesťdesiattisíc. Občan dá 

len nejakých, dostanete podielovú ňa daň tristo euro.  

Čiže, na miske váh ja som desaťkrát lepší donor a vy 

mňa idete ešte trestať, že ja si mám kúpiť pri svojom dome 

abonentskú kartu, ktorá mi nič negarantuje?  

A to kde sme? Ja mám byť diskriminovaný ako 

Bratislavčan kovaný, rodený a neviemjaký? No tak poďme 

všetci nech odtiaľto vypadnú, čo sa tu nenarodili 

v Bratislave. Poďme diskriminovať! A a hneď sa to tu 

preriedi. Možnože tu ostane len desať ľudí.  

No? A poďme diskriminovať! 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Dobre. 

Nepôjdeme diskriminovať. Na tom sa nedohodneme. Keď 

ste skončili váš príspevok 

Občan   Ing. Tibor   K o v á c s :  

A okrem toho,  

neskončil som. Mám tam ešte štyridsať sekúnd. 

Okrem toho. Celá vaša túr bola zameraná klamlivo 

a zavádzajúco. Zúčastnil som sa na dvoch stretnutiach. Dali 

ste mi rokovanie s pánom Bánovcom. Hodinu som tam bol, ani 

jednu z mojich pripomienok, alebo respektíve, kontroverzií, 

ktoré vy spôsobuje, ste nevedeli reálne, alebo racionálne 

vysvetliť.  

Tak po potom mi vysvetlite, jaká je tu férová 

parkovacia politika, keď mesto predalo iks (gong) 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) tisíce parkovacích miest 

za tridsať rokov posledných a nevybudovalo za posledných 

tridsať rokov ani jedno. Tak o čom sa tu bavíme? Prečo tu 

beriete rukojemníkov Bratislavčanov a ešte 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 
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Občan   Ing. Tibor   K o v á c s :  

tí, ktorí sa k nám dotlačia, tak tí majú väčšie práva  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Občan   Ing. Tibor   K o v á c s :  

ako ja. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

Skúsme neurážať nikoho odkiaľ je kto, my to tu 

neriešime (gong) Bratislavčania.  

Takže, ďakujem veľmi pekne. 

Občan   Ing. Tibor   K o v á c s :  

Ale vy tu hovoríte o rozdele 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Viacej krát sme spolu diskutovali. My sme urobili ako 

mesto. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dávam.  

Ja iba poviem to, že my sme urobili naozaj ako mesto, 

aj naši odborní pracovníci, všetko pre to, aby sme vás 

presvedčili. Keď sa nám to nepodarilo, je mi to ľúto. 

Nech sa páči,  

pán Chren, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja dnes bývam v Ružinove, asi tridsať metrov vzdušnou 

čiarou od miesta, kde som chodil do škôlky. A tiež sa nám 

tam dotlačila výstavba. Na miesto tej škôlky dnes stojí 

taký veľký, obrovský modrý dom.  

Ale. To len tak na úvod, lebo my sme teiž hodiny 

strávili s tu prítomným pánom v diskusiách. A on je 

jednoducho presvedčený, že on má právo autami svojej firmy 

parkovať po celom meste kdekoľvek zadarmo na verejných 

priestranstvách, na chodníkoch. Proste všade možne a je to 

jeho právo, ktoré je neodňateľné. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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A to je vec, na ktorej sa, jednoducho, nezhodneme. 

A musíme rešpektovať aj to, že s niektorými sa, jednoducho, 

nezhodneme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nezhodneme. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len krátko. 

Ja, ja si nemyslím osobne, že ten prípad eee, ktorý 

sa stal v Nemecku a je to pomerne čerstvý prípad, to bolo 

v podstate skrytá diskriminácia na základe štátnej 

príslušnosti, že sa dá porovnávať s tým, čo robíme my. 

Vychádzame z cestného zákona, z, proste, našej legislatívy. 

Je to troška niečo iné. 

Ale, samozrejme, ja, ja si myslím, že tak ako to bolo 

v minulosti, tak nie každému sa to páči. A a aj tá 

diskriminácia bude posudzovaná. Aj keď priznám sa, že ja 

som si čítal, aj keď ja som dával podnet, pohľad 
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prokuratúry na diskrimináciu a no, bolo to také dosť 

zaujímavé čítanie. 

Takže, je to taká troška vždy lotéria a každý si to 

vysvetľuje dosť, dosť inak. 

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: 

Ja som chcel vlastne presne to isté povedať, čo pán 

Vetrák, že ten nemecký prípad je úplne o niečom inom. Alebo 

dosť výrazne o niečom inom. 

Ale keď už sa rozpráva o diskriminácii. Naozaj, 

skúsme chápať aj to, že diskriminácia je aj to, keď autami 

znečisťujem životné prostredie, parkujem kade-tade na 

zeleni, na chodníkoch a tých áut je tu jednoducho veľa. 

Ja rozumiem aj rodinám, ktoré majú potrebu prevážať 

deti a rozvážať deti. Ja tiež mám dve deti a všetko toto 

stíhame emhádé (MHD). A takýchto rodín je tiež veľmi veľa. 

Neviem, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) kvantifikovať. 

Čiže, snažme sa chápať aj tú druhú stranu. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Hrčka 

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja budem asi jeden z mála, ktorí sa možno trošku 

zastane vystup vystupujúceho. 

My sa poznáme, vzhľadom k tomu, že sme o tejto téme 

diskutovali.  

Naozaj, ako, podľa mňa, tak jak bolo povedané, 

Nemecko sa nedá porovnať kvôli tomu, že či vo Viedni, 

v Mníchove a podobne máte rezidenčnú parkovaciu politiku 

a je, je v súlade s ústavou, zákonmi, Európskou úniou a tak 

ďalej.  A presne, ten nemecký model je v niečom inom. 

Len možno nie je úplne známy.  

A teraz, je pravda, že eee, bola, bola otázka, že 

nemôže zaparkovať okolo svojho domu. A keby ste možno 
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poznali konkrétny prípad, kedy vlastnili pozemky, boli im 

vyvlastnené, teraz  na vlastných pozemkoch nemôžu parkovať, 

lebo sú tam verejné komunikácie, za ktoré nič nedostali. 

Áno. Povedzme, že berie to trošku osobnejšie a tvrdšie.  

A ne netvrdím, že súhlasím s vecnými argumentami, ale 

má nejaký svoj osobný, osobný príbeh, ktorý, do ktor, ktorý 

vstupuje do do toho, ako sa cíti byť ukrivdený. Že rodený 

Bratislavčan, ktorý parkuje pri svojom dome, ktorému 

zhabali bez náhrady pozemky, teraz nemôže na tých pozemkoch 

zaparkovať, pretože je menejcenný Bratislavčan. 

Čiže, okej, ja, ešte raz. (gong) Som za súčasnú 

parkovaciu po 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si myslím, že by sme mohli pristúpiť ku 

hlasovaniu.  

To znamená, že máme tam jeden, dva, myslím, že, nie. 

Jeden, jeden, jeden návrh. Lebo dva som si zobral 

autoremedúrou.  

Eee. 
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Ten návrh, ten pozmeňovák všetkých klubov, všetkých 

šéfov klubov a minúty pani, pani poslankyne. 

To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Tak vlastne ja už nebudem opakovať. Povedali ste to 

presne to, čo som ja chcel spomenúť, aby sme si to 

pripomenuli. 

Tak jediné, čo nám zostalo teraz z pozmeňovákov na 

hlasovanie je pozmeňujúci návrh pána poslanca Hrčku, ktorý 

v podstate mení komplet celú prílohu k vézetenku (VZN). Je 

to nové znenie celej prílohy. A o tomto budeme hlasovať 

najskôr. 

Tak, pán primátor,  

môžte dať hlasovať o (poznámka: nezrozumiteľné slová, 

začal hovoriť predsedajúci). 

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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Predseda návrhovej komisie 

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

Nie, aj Nové Mesto dával. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To je celá nová príloha. Tam je aj Nové Mesto, aj 

všetko, aj Rača, aj Petržalka. 

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

oddelenia: 

Tri pätiny prítomných.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Dobre, poviem. Uhm. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujeme pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných štyridsaťpäť. 

Za štyridsaťtri, proti nula, zdržalo sa dva, 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 3-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní 

motorových vozidie 
 

pozmeňujúci návrh p. Hrčku-zmena prílohy VZN 

 Prítomní: 45 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

A teraz, pán primátor, môžte dať hlasovať o celom 

návrhu uznesenia aj v zmysle tohto pozmeňujúceho návrhu, aj 

tých autoremedúr  s tým, že pripomínam len tri pätiny 

prítomných poslancov. 

(poznámka: počuť krik z predsália) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ďakujem pekne. 

Nech sa páči, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: začína krik v rokovacej sále) 

(poznámka: veľký potlesk) 

Ďa ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťpäť. 

Za štyridsaťpäť, nikto sa nezdržal, ani nehlasoval, 

ani nebol proti. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 3-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel 
-hlasovanie ako o celku vrátane prijatých autoremedúr a aj 

prijatej zmeny prílohy k VZN 

 Prítomní: 45 Áno 45 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 
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M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
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J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel, 

2. základné pravidlá – Parkovacia politika hlavného mesta 

SR Bratislavy 2019 (Aktualizácia Základných pravidiel 

parkovacej politiky schválených uznesením Mestského 

zastupiteľstva č. 778/2012 zo dňa 27. 09. 2012 a č. 

683/2016 zo dňa 08. 12. 2016). 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
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1. pripraviť na základe Vyhľadávacej štúdie možností 

realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v 

hlavnom meste SR Bratislave (2017) zoznam prioritných 

lokalít a plán výstavby záchytných parkovísk v 

intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy a tieto v 

podobe samostatného materiálu predložiť na schválenie 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: 30. 06. 2020 

2. vypracovať koncepciu výstavby parkovacích domov a 

nadstavieb parkovísk v hlavnom meste SR Bratislave, 

pripraviť zoznam prioritných lokalít a predložiť ich na 

schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

T: 30. 06 2020 

3. predložiť návrh optimalizácie linkového vedenia 

mestskej hromadnej dopravy na základe relevantných 

vstupov, vychádzajúcich z kritérií stanovených hlavným 

mestom SR Bratislavou po prerokovaní s dotknutou 

mestskou časťou hlavného mesta SR Bratislavy na 

schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

T: 31. 12. 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pred tým ako prejdeme k ďalšiemu bodu, mi dovoľte iba 

povedať niečo z môjho pohľadu. 

Aj ten  ďalší bod je veľmi dôležitý pre to, aby to 

mohlo fungovať, ale ja sa chcem poďakovať v tomto, v tomto 

momente nie len našej, našim odborníkom Ivanovi Bútorovi 

a Peťovi Netrim, ktorí, ktorí možno si zaslúžia aj potlesk, 

lebo naozaj si to odmakali ot ot od decembra. 

(poznámka:  potlesk) 

A a samozrejme, dopravnej komisii s jej, s jej šéfom 

na čele, ale aj s Brunom Konečným, ktorý riešil mestské 

časti. 

Ale chcem sa poďakovať vám poslancom, lebo diskusia 

aj s, teda poslancom a starostom, lebo, a poslankyniam 

a starostkám, lebo diskusia s vami bola veľmi racionálna 

vždycky. Veľa vecí ste reálne zlepšili na tej parkovacej 

politike, sme to posúvali spolu. Vyotravovali sme vás 

riadne, ale vždy ste mali trpezlivosť s nami a ja si to 

veľmi cením. A chcem povedať, že aj o ďalších ťažkých 

veciach, ktoré vás čakajú, teda dúfam, že nie také ťažké, 
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tak budem vždy sa s vami usilovať týmto spôsobom 

komunikovať. A veľmi si to cením, že ste to s nami dali. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

BOD 4 NÁVRH DODATKU  ŠTATÚTU HLAVNÉHO 
MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY VO VECI ROZDELENIA 
PRÍJMOV Z VÝNOSU ÚHRAD ZA DOČASNÉ 
PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA 
VYMEDZENÝCH ÚSEKOCH MIESTNYCH 
KOMUNIKÁCIÍ I. AŽ IV. TRIEDY MEDZI 
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVU A PRÍSLUŠNÚ MESTSKÚ ČASŤ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na  ďalší bod, bod číslo štyri, Návrh dodat 

dodatku  Štatútu hlavného mesta vo veci rozdelenia príjmov 

z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy 

medzi hlavné mesto Bratislavu a príslušnú mestskú časť. 

Nech sa páči, za spracovateľa, máte slovo. 

Bc. Ivan   B ú t o r a ,  oddelenie mestskej mobility: 
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Ďakujem pekne za slovo. 

Návrh dodatku  Štatútu vychádza z aktualizovaného 

konceptu parkovacej politiky, kde teda prevádzku 

zabezpečuje hlavné mesto.  

Takže op oproti tým návrhom dodatku štatútu aj 

z minulých volebných období, tento návrh je jednoduchší 

a upravuje v podstate výlučne delenie výnosov.  

Delenie výnosov sa navrhuje v pomere päťdesiat, 

päťdesiat pre Bratislavu a mestskú časť rezidentských 

parkovacích kariet a osemdesiatpäť ku pätnásť z ostatných 

výnosov za za dočasné parkovanie.  

K tomuto návrhu sme prijali, tak ako je v dôvodovej 

správe uvedené, dvanásť súhlasných stanovísk mestských 

častí a dve nesúhlasné. 

Ja si to ešte dovoľujem doplniť, že ešte sme prijali 

stanovisko s Podunajských Biskupíc, ktoré bolo tiež 

súhlasné. To prišlo až, myslím že včera, alebo predvčerom, 

takže sme to nestihli už zapracovať do materiálu.  

Asi všetko na úvod. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 221 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Nech sa páči, pani poslankyňa Antalová Plavúchová. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela predniesť spoločný návrh na znenie 

nového uznesenia za všetkých predsedov klubov. 

Ale ešte pred tým si neodpustím dve fakt krátke 

poznámky. 

Tento odkaz budem smerovať pre Znepokojené matky.  

Ja by som chcela na rozdiel od, možno, ostatných 

kolegova vám poďakovať za vašu iniciatívu a snahu. A naozaj 

viem, aké je náročné popri starostlivosti o rodinu, 

organizovať akúkoľvek dobrovoľnícku aktivitu a iniciatívu. 

Takže, vďaka. 

Mňa vaše mejly (maily) ani mejly (maily) ostatných, 

ktorí sa zapojili do tejto iniciatívy neo neotravovali. 

A na každý som poctivo odpovedala. 

Takže, Znepokojené matky aj ostatné matky, vďaka za 

vašu aktivitu. 

(poznámka:  potlesk) 
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A druhá poznámka. 

Eem. K tým, ktorí nám fandia v presadzovaní opatrení 

parkovacej politiky, ale aj tým, ktorí nesúhlasia 

s rozhodnutím, ktoré sme práve urobili. 

Ja viem, že od zajtra nemôžeme očakávať, že 

Bratislava bude úplne iná. Ten zázrak nevieme urobiť. A tým 

prijatím všeobecno záväzného rozhodnutia od zajtra tú zmenu 

naozaj v Bratislave neuvidíte. Ale dajte nám čas, dôveru 

a trpezlivosť a dôverujte, že naozaj do dvoch rokov tie 

skutočné zmeny v uliciach uvidíte. 

A teraz návrh toho znenia nového uznesenia. 

Takže, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu 

po A, schvaľuje dodatok Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

A za bé (B), ukladá náčelníkovi Mestskej polície 

hlavného mesta Slovenskej republiky zvýšiť personálne 

kapacity Mestskej polície hlavného mesta SR a poskytovať 

súčinnosť v prechodnom období podľa článku 58cé (c) 

odseku 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy pri kontrole 

dodržiavania ustanovení všeobecno záväzného nariadenia 

jednotlivých mestských častí hlavného mesta SR o dočasnom 

parkovaní. 
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A po cé (C), žiada primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy predložiť na prerokovanie 

mestskému zastupiteľstvu analýzu prerozdelenia výnosov 

z dočasného parkovania a na jej základe v prípade potreby 

prehodnotiť pomer medzi rozdelením výnosov medzi hlavným 

mestom SR a mestskými časťami hlavného mesta podľa článku 

91 odsek 4 Štatútu hlavného mesta SR.  

A po druhé, je návrh na zmenu a doplnenie navrhnutého 

uznesenia ste mali včera v imejlových (e-mailových) 

schránkach a rovnako ich máte predložené v písomnej podobe 

na vašich stoloch. Takže ďalej, len v predloženom znení.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Musíme to celé prečítať?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

poslankyňa MsZ: 

Nemusíme. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Okej. Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Všetci to asi máte pred sebou. Návrhová komisia to  

má. 

Nech sa páči, s faktickou pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len takú drobnosť.  

Ono, až keď sa teraz schváli štatút, tak to platí. 

Čiže, ak by si to chcel niekto z tých štyridsiatich 

piatich rozmyslieť, tak eštre má možnosť. Ale ja teda 

dúfam, že nie (poslanec hovorí so smiechom). Ale, ja lenže 

schváli sa to až keď ten štatút bude.  

Takže, ešte ono je to naozaj že dvojzložkové. A teda, 

ja verím, že to dopadne rovnako, ako to prvé.  

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pani starostka.  

Nech sa páči. 

(poznámka: je počuť mužský hlas mimo mikrofón „sme 

proti, nie?“ a následne smiech poslanca Hrčku) 

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

No, ja by som chcela oceniť ten prístup, akým 

spôsobom sa vykomunikovalo medzi Starým Mestom požiadavky, 

ktoré spôsobili miernu turbulenciu v Bratislave.  

Postoj staromestských poslancov bol zodpovedný. Vidno 

to nakoniec aj na výsledku, ktorý, o ktorom dneska budeme 

hlasovať.  

Oceňujem to, že mesto uznalo je jedinečnú pozíciu 

Starého Mesta, ktoré je skutočne najzaťaženejšou mestskou 

časťou, čo sa týka parkovania.  

Dokazuje to to, že tu máme viac ako desať rokov 

súkromnú parkovaciu službu, ktorá je výnosná a funguje. 

A proste, nás táto situácia, ktorá bola spôsobená 

predchádzajúcimi vedeniami neteší.  

Rovnako by som chcela povedať, že tie zapracované 

zmeny zohľadňujú aj pozície mestských častí v parkovacej 

politike.  
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A takisto, že určite by malo mesto uvažovať do 

budúcna s tým rozdelením, alebo teda zjednotením 

a sprehľadnením situácie pre Bratislavčanov, čo sa týka 

majetkov, ktoré sú mestské a ktoré sú mestskočasťové, 

pretože to robí obrovský problém. Určite to vníma mesto, my 

to v Starom Meste máme akože ako dostat dosť často otázku, 

ktorá je na riešenie.  

Ako som spomínala už v predchádzajúcom bode, v utor, 

na utorkovom zastupiteľstve v Starom Meste bola informácia 

o vyjednaní týchto zmien prijatá takmer teda jednohlasne 

zastupiteľstvom Starého Mesta. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani starostka. 

A pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja vlastne sa chcem dostať k niečomu inému, ale keď 

som počul pani starostku Starého Mesta, tak najprv asi tomu 

sa chvíľu budem venovať. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 227 

Že, eee, no, musím povedať, že budem s, podporím, 

samozrejme, aj te ten, túto novelu štatútu, ale práve kvôli 

tomu Starému Mestu s ťažkým srdcom, lebo.  

Dobre. Pokiaľ ide o rezidentské karty, tak tam si to 

naozaj vyklíruje mesto a mestská časť, ale tam je ten pomer 

sedemdesiat tridsať. A pri hodinovom parkovaní a tam to už 

je o niečom inom, lebo to bude zasahovať aj ostatných 

s tým, že tam nie je potom žiadna kompenzácia ani cez ten 

Fond mobility a tak ďalej.  

Ale nechcem teraz zachádzať do detailov. Ja musím 

povedať, že aj viacerí petržalskí poslanci na tie výnimky, 

ktoré má Staré Mesto majú ťažké srdce.  

A teda uvidíme, ako sa to bude správať. Uvidíme aké, 

aké, jaké zóny budú nastavené v tom Starom Meste. Ja len 

dúfam, že to nebude slúžiť na nejakú na nejakú skrytú 

diskrimináciu voči ostatným obyvateľom mestských častí. 

Nechcem predbiehať, ale myslím si, že tam to má ta 

taký potenciál. Uvidíme.  

Ale čo som sa chcel vlastne spýtať, lebo to, to bola 

len taká krátka reakcia na to Staré Mesto. 

Čo som sa chcel spýtať. 

Ono, tuná v tom článku 58 cé (c) v odseku 2 sa dá 

vlastne posunúť ten pilotný projekt až do apríla 2021. 
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Teraz myslím hlavne tuná na pánov Netriho a pána Bútoru. 

Lebo keď ich tu máme, tak využijem príležitosť. Nestihol 

som sa skôr a som to zbadal vlastne až včera, keď to tam 

bolo nahodené. 

Že nebude nám robiť nejaký problém vlastne tá kolízia 

tie štyri mesiace? Viete, že bude rozbehnutý, povedzme, 

pilotný projekt v Petržalke, ten a zrazu od 1. 1. začne 

platiť celomestský. Že tie štyri mesiace nám to tam nebude 

kolidovať? Je to nejakým spôsobom ošetrené? Ak ako, tak 

Peter, alebo Ivan, prosím ťa, ak môžte 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja, ja odpoviem za nich.  

Je to ošetrené. Nebude tam kolízia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Dobre, lebo aby  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme sa ešte aj o tom pobaviť potom v kľude. Ale, 

ale áno, že mysleli sme na to.  
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Ďakujem pekne. 

To znamená, že navrhujem, odovzdávam zase slovo 

návrhovej, teda, komisii, Milanovi, aby sme mohli hlasovať 

o tomto. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

No. Pani poslankyňa Plavúchová, mám tu aj ďalších 

teda spolupredkladateľov, vlastne, predkladajú, čiže je to 

pán Kuruc, Káčer, Čahojová, Dolinay, predkladajú vlastne 

úplne nový návrh uznesenia k tejto novele štatútu.  

Tak máte ho aj distribuovaný na na laviciach. Nebudem 

ho celý čítať, má skoro tri strany, ale pán primátor, ako 

rád vás vyzvem, aby ste mohli, aby ste dali hlasovať 

o tomto novom návrhu uznesenia s tým, že tri pätiny 

všetkých poslancov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem ve pekne. 

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

Čo to? Ešte veľký.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťpäť. 

Za štyridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

A a to je vlastne celé, lebo to je ako keby nové. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Nový návrh uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 
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Bod 4-Návrh dodatku  Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy vo veci rozdelenia príjmov z výnosu 

úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy 

medzi hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu 
a príslušnú mestskú časť 

 Prítomní: 45 Áno 45 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 
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V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

dodatok Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

B. ukladá 

náčelníkovi Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 

zvýšiť personálne kapacity Mestskej polície hlavného mesta 

SR Bratislavy a poskytovať súčinnosť v prechodnom období 

podľa článku 58c ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR 
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Bratislavy pri kontrole dodržiavania ustanovení všeobecne 

záväzného nariadenia jednotlivých mestských častí hlavného 

mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní. 

 
C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predložiť na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy analýzu prerozdelenia výnosov z 

dočasného parkovania a na jej základe v prípade potreby 

prehodnotiť pomer medzi rozdelením výnosov medzi hlavným 

mestom SR Bratislavou a mestskými časťami hlavného mesta SR 

Bratislavy podľa čl. 91 ods. 4 Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

T: 31. 01. 2022 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 5 ŠTATÚT PEŇAŽNÉHO FONDU NA ROZVOJ 
UDRŽATEĽNEJ MOBILITY V HLAVNOM MESTE 
SR BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Poďme na bod číslo päť, Štatút peňažného fondu 

na rozvoj udržateľnej mobility v hlavnom meste SR 

v Bratislave. 

Poprosím. 

Ja by som chcel ešte vlastne poďakovať nášmu právnemu 

oddeleniu, to bolo ešte dôležité.  

Takže ďakujem právnemu oddeleniu magistrátu, ktorý, 

ktorý naozaj veľmi výrazne makali na tom, aby sme mali aj 

tento št, š, aj, aj obidva, obidva materiály, ktoré sme 

práve prijali. Naozaj, si ceníme ich prácu. Ďakujeme. 

Takže, poprosím o krátku a jasnú informáciu k Fondu 

na rozvoj udržateľnej mobility. 

Matúš Lupták,  

nech sa páči. 

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

financií: 

Ďakujem pekne. 

Takže tak, ako bolo po celý čas komunikované, všetky 

peniaze, ktoré hlavnému mestu v zmysle práve schváleného 

dodatku štatútu ostanú po zaplatení prevádzky parkovacieho 

systému a po odvedení podielu pre mestské časti, pôjdu do 

Fondu na rozvoj udržateľnej mobility, ktorého štatút je 
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predmetom teda tohto, tohto bodu. A ten štatút určuje 

pravidlá toho, na aké projekty sa budú môcť tieto peniaze 

použiť akým spôsobom sa bude vykazovať používanie týchto 

peňazí. Ako bude môcť vôbec primátor a mestské 

zastupiteľstvo s týmito prostriedkami narábať.  

Pôjde de fakto o účelový fond podobný ako Rezervný, 

akurát, že teda pôjde účelovo vyhradený len na dopravné 

projekty. S tým, že je tam podmienky, že minimálne štvrtina 

prostriedkov, ktoré mesto vyberie v jednotlivej mestskej 

časti, sa v nejakej forme vráti do tej mestskej časti vo 

forme nejakých lokálnych projektov. 

Zároveň je tam povinnosť pre primátora, pre magistrát 

každo, minimálne raz ročne vypracovať správu o použití 

prostriedkov tohto fondu, kde budú všetky príjmy, všetky 

výdavky a jednotlivé projekty, ktoré boli z tohto fondu 

podporené. A teda, to bude minimálne pri schvaľovaní návrhu 

rozpočtu na ďalší rok.  

A detail, detaily sú popísané v tom, v tom štatúte.  

Je to veľmi podobný štatút ako napríklad Fond na 

rozvoj telesnej kultúry. Takže, myslím, že tam nie je 

žiadna zásadná kontroverzia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne a otváram diskusiu k tomuto 

návrhu.  

Áno, pani poslankyňa, eee, pani starostka, nech sa 

páči, máte slovo. 

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

Zareagovať. 

Som veľmi rada, že ste pripravili štatút, bol 

pripravený tak, že nám (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

vlastne v tejto verzii predostrený v poslednú chvíľu. 

Napriek tomu máme dôveru k tomuto vedeniu a dokážeme o ňom 

zahlasovať a podporiť ho.  

To, čo v Starom Meste, pokiaľ majú poslanci viac ako 

týždeň dokument k dispozícii, ktorý je takisto o šetrením 

a nie sú schopní ho podporiť, aj keď v správnej rade je 

navrhnutý pán primátor, je vizitka naozaj, ktorú t. 

Pracujme s tým, pretože to vyvoláva zbytočné 

animozity.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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To znamená, na. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Keďže sme nedostali žiadne pozmeňujúce, doplňujúce 

návrhy, tak môžeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako vám 

bolo predložené. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň alebo poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 5-Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility 
v hlavnom meste SR Bratislave 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility v 

hlavnom meste SR Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility v 

hlavnom meste SR Bratislave. 

B. zriaďuje 

Peňažný fond na rozvoj udržateľnej mobility v hlavnom meste 

SR Bratislave od 1. 9. 2019. 

C. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy správu o použití prostriedkov peňažného 

fondu na rozvoj udržateľnej mobility minimálne raz 

ročne, pri prerokovaní návrhu rozpočtu hlavného mesta 

SR Bratislavy na nasledujúci rok, 

2. konzultovať lokálne investičné projekty v zmysle 

Štatútu peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility 

so starostami dotknutých mestských častí. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 6 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁVRHU DODATKU 
ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY – NÍZKOEMISNÉ 
ZÓNY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Navrhujem, aby sme vydržali do jednej, do obednej 

prestávky. A keď s tým budete. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Čo to? Desiatovu sme preskočili, pán starosta. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

(poznámka:  prednášajúci so smiechom). Už sme veľkí. 

Aj mne chýba. Ale ide veľmi dôležitý bod, ktorý by som 

učite rád prebral, a to je Návrh na schválenie dodatku 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

nízkoemisné zóny. 

Kto? To znamená, poprosím za spracovateľov. 

Skúsme urobiť te, dokým si tam sadnú, nejakú dohodu. 

Dáme, dáme. Do jednej, myslím a medzi jednou a štrnástou 

dáme obed. Nie? Stačí vám na obed hodina. Tak, tak sme 

dohodnutí, čo? 

Je to okej, pani poslankyne, poslanci? Okej.  

Tak asi to je okej. 

Dobre. 

Nech sa páči.  

Môžete sa, prosím vás, nešuchtať?  

Poďme na to, aby, aby sme stihli toho čo najviac. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, odovzdávam slovo spracovateľovi. 
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JUDr. Lucia   F i c z o v á ,    sekcia životného prostredia: 

Dobrý deň. 

Predkladáme návrh dodatku štatútu vo veci 

nízkoemisných zón. 

Predmetný materiál bol vypracovaný na základe 

požiadavky starostky mestskej časti Bratislavy-Staré Mesto 

pani inžinierky architektky Zuzna Zuzany Aufrichtovej.  

Tým sa vlastne zahájil celý proces predloženia návrhu 

dodatku štatútu a tak, ako nám ukladajú právne predpisy sa 

nasledovne postupovalo. Mestské časti mali možnosť sa 

k predmetnému návrhu vyjadriť. Všetky ich stanoviská boli 

zapracované a tvoria prílohu predmetného materiálu.  

Zároveň bol predmetný materiál zverejnený na 

pripomienkovanie verejnosti v lehote od 27. mája do 10. 

júna 2019. V lehote na pripomienkovanie verejnosti neboli 

sekcie životného prostredia magistrátu hlavného mesta 

doručené žiadne pripomienky.  

A je predkladaný tak, ako ho videli aj mestské časti 

na zaujatie stanoviska.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Nech sa páči,  

pani starostka. 

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

Ja by som len chcela opäť poďakovať tomu, že tá, 

tento zámer je podporený. Teda bol podporený zo strany 

zastupiteľstiev mestských častí väčšinovo. 

A myslím si, že naozaj priorita ovzdušia a ochrany 

ovzdušia je pre Bratislavu prioritou. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja vítam takúto možnosť, ale bol by som rád, keby 

predkladatelia teda vysvetlili podrobnejšie aj tým, ktorí 
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sledujú toto zastupiteľstvo ciele a víziu zriadenia 

nízkoemisných zón. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Nakoniec to asi urobíme spoločne. 

Pán Dolinay. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len chcem oceniť a veľmi vítam tuto túto aktivitu, 

túto snahu a zaradiť aj nízkoemisné zóny. 

Mám ten pocit, že naozaj aj toto vedenie tohto me, 

mesta sa približuje naozaj k štandardom 21. storočia, ktoré 

nas môžme nasledovať zo zo západnejšej zvyš zvyšku Európy. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som sa rád chvíľu zaoberal vecami, ktoré sme 

rozoberali na petržalskom zastupiteľstve, keď sme mali túto 

novelu, alebo dodatok k štatútu.  

A to ani tak nebola otázka či emisné zóny áno, nie, 

viacmenej tie emisné zóny v nejakom časovom horizonte, ako 

boli v podstate pre všetkých prijateľné, ale hlavná otázka 

bola, že kedy? A v akom poradí tie opatrenia všetky robiť,  

Lebo, ak sa nemýlim, aj hlavné mesto má určite taký 

časový, alebo teda  ha postupnosť krokov a tiež, ak sa 

dobre pamätám, tak to zavádzanie emisných zón tam nie je 

číslo jedna. Možno je tam ako číslo štyri, alebo päť.  

No aj v Petržalke o tomto bola pomerne rozsiahla 

diskusia kvôli tomu, že áno, doprava sa podieľa na  

znečistení ovzdušia, ale oveľa viac to ovzdušie znečisťujú 

rôzne fabriky, ako je, napríklad, Slovnaft. Čiže, neni to 

určite číslo jedna ako doprava.  

Druhá vec je, že keď my teraz zavedením parkovania 

znížime a z dosť výrazne zregulujeme a obmedzíme pohyb áut, 

áut po meste, však to je jeden z cieľov parkovacej 

politiky, tak tých áut bude aj v meste viacej, aj toho 

znečistenia bude menej. 
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Ďalšia vec, ktorá bola diskutovaná v Petržalke bola 

tá, že  krajinách kde zaviedli tie nízkoemisné zóny, ako je 

napríklad Nemecko, ja sám som v tom čase tam žil, tak sa po 

čase stalo to, že to zamorenie ovzdušia bolo väčšie ako 

pred zavedením nízkoemisných zón, pretože tí vodiči sa tými 

autami aj tak chceli dostať čo najbližšie k tomu miestu, 

kam sa chceli pôvodne dostať a behali po tom meste krížom-

krážom, až kým sa nedostali najbližšie k tomu miestu, ku 

ktorému sa chceli. A tým pádom tých splodín dávali do toho 

ovzdušia viac a nie menej. A práve kvôli zavedeniu tých 

nízkoemisných zón. 

Asi nie ako jedniný dôvod, ale jeden teda z hlavných 

dôvodov.  

Ja keby som náhodou, teda prešvihol ten čas, tak 

poprosím o predĺženie. 

No a tak vlastne na základe tejto diskusie sme sa 

potom v Petržalke zhodli na tom, že nie sme proti 

zavádzaniu nízkoemisných zón, ale malo by to byť urobené až 

na základe toho, že mesto vypracuje, nazvem to, že emisná 

mapa, aby sme vedeli, proste, kde je to znečistenie, odkiaľ 

to pochádza a vo vhodnom čase, keď budeme mať 

identifikované eee, alebo keď bude vypracovaná tá emisná 

mapa, tak potom zavádzajme tie emisné zóny. 
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Druhá vec je, ja som sa mal možnosť rozprávať s pani 

starostkou a viem, že ona rozmýšľala aj nad inými 

alternatívami. Neviem či sa nakoniec rozhodla pre tú, 

o ktorej sme sa spolu aj rozprávali. Lebo myslím si, že tá 

bola vcelku vhodná.  

A to, to bolo tak, že nebudú tie mestské časti si 

zavádzať tie nízkoemisné zóny, ale že, áno, práve asi to 

budeš, Zuzana, hovoriť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. 

Tak dopoviem už.  

Čiže, to si viem predstaviť ako  určitý taký, taký 

kompromisný návrh, že bude to na návrh mestskej časti teda 

schvaľovať mesto. A jednoducho, posúdime to tu všetci aj 

kvôli tomu, že, a teraz nemyslím už len Staré Mesto, tiež 

by som bol nerád, keby tá možnosť níz, zavádzania 

nízkoemisných zón proste slúžila potenciálne na nejaký 

súboj eee medzi mestskými časťami a ako obmedziť proste 

dopravu z iných mestských častí a tak ďalej.  
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Ale keďže vidím, že pani starostka sa hlási a možno 

aj má niečo pripravené, tak nebudem už ďalej o tom 

rozprávať a ďakujem za pozornosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Chcem sa poďakovať aj za to, že mesto rešpektuje aj 

také oblasti ako je, je vlastne oblasť prírody, kde sa 

zavádzajú autobusy elektrické, alebo teda bez emisií.  

Ja chcem ale poprosiť, určite nebudú môcť byť 

niektoré zóny, a to sú zóny v Petržalke, ktoré sú veľmi 

zahustené, napriek tomu nám veľmi komplikuje život práve 

mestská hromadná doprava a zastávky, ktoré sú v tesnej 

blízkosti okien obytných budov. 

Čiže, ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, práve môžme 

vám ako mestská časť poskytnúť lokality, alebo spoje, ktoré 

spôsobujú toto a budeme vás prosiť o náhradu týchto 
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autobusov buď za plynové, alebo teda v budúcnosti za 

elektrické.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ja som chcela len povedať, že na tom rokovaní s pánom 

Vetrákom hovoril, že nepodporí parkovaciu politiku 

a podporí nízkoemisné zóny. Takže naozaj niekedy sú to 

proste dezinformácie.  

Áno. Tak ako je dneska pripravený štatút, znamená, že 

vieme do v tomto našom období, ktoré nás na nás čaká, sa 

zamyslieť nad tým, že či je toto nástroj. To nie je teraz 

nejaké šikanoaja. 

To, čo otvárate tie nožnice, to je úplne zbytočné 

hľadanie dôvodov, ako sa niečo nedá namiesto toho, ako sa 

dá. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pán Dolinay. Faktická. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len ešte tiež len taká poznámka k Milanovi, že ono 

to treba brať komplexne. 

Áno, keby sme možno nezavádzali parkovaciu politiku, 

tak nízkoemisné zóny, potom platí ten argument, že ľudia 

budú ešte viacej hľadať možno to parkovacie miesto a tým 

pádom budú viac vypúšťať emisií.  

Ale keďže to berieme ako komplexne, lebo aj 

parkovacia politika má byť nástroj, naozaj, že poskytnúť 

kvalitnejšiu hromadnú dopravu a množstvo ďalších vecí, aby 

ľudia dokázali odstaviť to auto a nevyužívať to auto, tak 

tá nízkoemisná zóna má byť len jeden z z čriepkov 

komplexnosti celej tej akoby dopravnej politiky ako takej. 

Takže, ak by, áno. Bez parkovacej politiky 

nízkoemisné zóny asi skôr nie. Ale tým, že ideme zavádzať 

aj parkovaciu politiku, tak práve tie nízkoemisné zóny, 

podľa mňa, tam úplne že sedia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Milan,  

ešte chceš reagovať?  Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len zareagujem.  

No ja si myslím, že práve naopak. Vôbec to nemusí byť 

súčasťou. A keďže sa zavedie parkovanie, tak práveže ten 

počet áut klesne. Veď idú sa robiť naozaj veľmi prísne 

opatrenia, obmedzenia, regulácie po meste. 

Vysvetľovali sme si to celé v Petržalke, bol si, bol 

si toho súčasťou. Akurát, že tá diskusia nebola taká, ako 

je tu dnes, taká rozsiahla.  

A ja som s pani starostkou hovoril, myslím že celkom 

jasne o tom, že ja podporím túto novelu, alebo tento 

dodatok štatútu vtedy, pokiaľ sa tá právomoc prenesie na 

mesto a na návrh mestské časti. 

Ja som zatiaľ ten návrh nedostal. Možnože ešte príde. 

Ale pokiaľ nepríde, tak, tak, keďže nie som proti zónam, 

ale nemyslím si, že je to vhodné zaviesť teraz a takýmto 

spôsobom, tak sa zdržím. Ak nepríde ten pozmeňovák. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nasleduje ešte pani starostka, nie. 

V tom prípade ja by som vyzval za spracovateľa našich 

kolegov, aby v zopár vetách ujasnili presne pre tých, čo 

nás možno pozerajú, alebo tak, aká je hlavná výhoda 

emisných zón. 

JUDr. Lucia   F i c z o v á ,    sekcia životného prostredia: 

Poky pokiaľ môžem povedať, tak práve kvalita ovzdušia 

je stále horšia a nízkoemisné zóny by mali prispievať 

k zlepšeniu celkového životného prostredia a tým 

v súvislosti aj k zdraviu obyvateľov. To je hlavným cieľom 

ich zriaďovania.  

A predstavuje jeden z viacerých nástrojov na podporu 

čistej mestskej mobility.  

A v zmysle zákona o ovzduší má obec možnosť vytvoriť 

práve tieto nízkoemisné zóny. 

Čiže, v skratke. Predstavuje nástroj na celkové 

zlepšenie života v hlavnom meste a zdravia obyvateľov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

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: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som len chcela doplniť to, čo tu bolo povedané. 

Dve veci. 

Jedna vec je tá, že doprava v Bratislave je najväčší 

znečisťovateľ ovzdušia. To je fakt. To platí už roky.  

A druhú vec som chcela povedať to, že už kedysi sa tu 

riešili rôzne regulačné opatrenia, napríklad, postupne 

v centre Bratislavy a nie len tam, vznikali pešie zóny. 

Nikto sa nad tým teraz nepozastavuje, ale je to 

samozrejmosť, ktorá vlastne rieši tiež reguláciu 

automobilovej dopravy. Hovorí o kvalite verejného 

priestoru, aj o kvalite ovzdušia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďa ďakujem veľmi pekne. 
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Ja sa iba na záver diskusie chcem poďakovať aj pani 

starostke aj Starého Mesta, lebo že, že tlačí tento, tento 

dodatok.  

Ja si myslím, že je to dôležité. My sme naňho sily 

nemali, ona to potlačila, keď to bolo treba a máme to tu. 

A myslím si, že je to presne ako hovorila, je to nejaký 

rámec na to, aby sme mohli v budúcnosti urobiť vec, ktorá 

dneska sa testuje a skúša všade v Európe.  

Takže, ešte raz, ďakujem veľmi pekne každému, kto to 

podporuje. Aj pani starostke. 

Dávam. 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. 

Keďže sme nedostali žiadny pozmeňujúci, alebo 

doplňujúci návrh, budeme hlasovať o návrhu uznesenia 

v znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje návrh dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy, pomlčka, nízkoemisné zóny. 
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Tri pätiny prítomných poslancov. 

Pán primátor,  

môžte dať o tom 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.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržal sa jeden, 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 6-Návrh na schválenie návrhu dodatku Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy – nízkoemisné zóny 

 Prítomní: 36 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 256 

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír 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 ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 

 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
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J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy – nízkoemisné zóny 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy – nízkoemisné zóny. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 7 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O URČENÍ NÁZVU 
NOVOVZNIKNUTEJ ULICE V MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Poďme na bod číslo sedem, ktorým je Návrh všeobecne 

záväzného nariadena hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

Nech sa páči, mojich kolegova za predkladateľov. 

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

Dobrý deň, vážené pani poslankyne, vážení páni 

poslanci, dovoľte mi predstaviť návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o určení 

názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti  

Bratislava-Devínska Nová Ves, ktorý bol spracovaný na 

základe uznesenia miestneho zastupiteľstva tejto mestskej 

časti. 

Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok 

a mediálnej komisie odporúča neschváliť návrh tohto 

všeobecného záväzného nariadenia.  

Tento návrh bol od 6. do 28. júna vyvesený na úradnej 

tabuli a na internetovej stránke hlavného mesta. 

Obdobie na uplatnenie pripomienok bolo od 6. do 16. 

júna. Počas tohto obdobia bolo k návrhu všeobecno záväzného 

nariadenia podaných päť pripomienok.  
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Gestorská komisia, čo je komisia kultúry, ochrany 

historických pamiatok a mediálna komisia mestského 

zastupiteľstva berie pripomienky na vedomie a neodporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh všeobecného 

záväzného nariadenia.  

Mestská rada po prerokovaní materiálu odporúča  

mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh všeobecno záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky  republiky 

Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves s účinnosťou od 15. júla 

2019. 

Ďakujem. 

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 Vagač. 

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

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 260 

Tak dovoľte, vážení kolegovia a kolegyne, povedať 

niečo z hľadiska práce gestorskej komisie. 

Keďže ten toto nové vézetenko (VZN) bolo znova 

predmetom prerokovania, mali sme taký ako nápad, ale sa to 

zrealizovalo, že sme pozvali na túto gestorskú komisiu aj 

pána starostu Devínskej Novej Vsi, aj, aj vicestarostku, aj 

pána Tešoviča ako mestského poslanca za Devínsku Novú Ves, 

aby sme túto vec znova ako by som povedal v kľude, alebo 

nejak koncepčne riešili. 

Myslím si, že skoro hodinu sme o tom diskutovali 

a samozrejme, snažili sme sa vysvetliť tie naše dôvody, 

prečo si myslíme, že v tomto mome momente to nie je vhodné. 

Základný moment je, že, že neuplynulo tých päť rokov. 

A to preto, že toto je, je to pravidlo, ktoré sa tu, ktoré 

sa tu zaužívalo, aj keď nie je napísané, tak v mnohých mi 

prípadoch z minulosti toto pravidlo platilo. 

Čiže, to bol jeden z dôvodov.  

A dru druhý z dôvodov bol, že, že túto vec chceme kon 

koncepčne riešiť tým spôsobom, že eee, eee, žiadame 

riaditeľa magistrátu, aby konštituoval názvoslovnú komisiu, 

kde budú sedieť rôzni odborníci v tejto oblasti a budú 

dávať naozaj relevantné podklady a relevantné také 
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rozhodnutia, ktoré nám pomôžu aj ostatným pri, pri takomto 

rozhodovaní. 

Veľmi zaujímavé je, že zase keď bolo vy vyvesené, tak 

prišli, prišlo päť pripomienok nesúhlasných. Jedna bola tak 

dôležitá, že si myslím, že, že je dobre o nej vedieť. Aj 

som vám to poslal.  

Občianske združenie Babie leto poslalo pripomienku, 

že oni sa o toto už snažili a bolo im vtedy povedané, že, 

že starostom Pekárom, vtedajším starostom Ružinova, že toto 

pravidlo piatich rokoch treba rešpektovať, a teda čakali, 

čakali na tento moment. 

Myslím si, že, že úplne na záver, len spomeniem to, 

čo som vám poslal pred dvoma dňami.  

Prosím o predĺženie, ak by som hovoril dlhšie.  

Pred dvoma dňami som vám poslal aj vyjadrenie nadácie 

Antona Srholca Antóniu a je jej ako keby správkyne, alebo 

správkyne dedičstva, alebo toto dedičského oprávnenia 

k týmto veciam, sa vyjadrovať.  

Myslím si, že v tomto smere by sme mali byť natoľko 

féroví a slušní, aby sme rešpektovali ich, ich požiadavku 

a ich vlastne rozhodnutie, že teda chcú čakať päť rokov 

a chcú, chcú sa teda  tomu venovať aj, a byť súčinní 

s touto komisiou na magistráte.  
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Myslím si, že to je tak relevantná požiadavka, že 

mali by sme zvážiť všetci tí, čo sme už v tejto veci ešte 

možná nerozhodnutí, alebo, alebo možná rozhodnutí to 

podporiť, aby sme zvážili, keď si raz niekto neželá a je 

ten oprávnený o tom hovoriť a o tom, o tom rozhodovať, tak 

aby sme túto vec akceptovali. 

Čiže, poprosím kolegov keby, keby sa toto zvážilo. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja vás pred ďalšou diskusiou chcem poprosiť, že aby 

sme sa v tom necyklili. Že už sme sa o tom bavili, všet, 

veľa argumentov padlo. Ak sú nejaké nové, nech padnú tie, 

ale nerobme zase z toho tu. 

Nebolo to moc dobré ani pred verejnosťou (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

Ale poďme teda diskutovať. 

Nech sa páči,  

pán Brat. 

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

Ja by som chcel poprosiť, aby sme eee sa na to 

pozreli tak, že na jednej strane tu máme pomerne 

populistický sľub voličom, ktorí, vďaka ktorému je tu 

vytváraný nátlak na nás poslancov. A mne sa to, naozaj že 

úprimne nepáči. Pretože tento proces má nejaké mechanizmy, 

ktoré boli všetky využité. Či už komisia gestorská, či už 

námietky občanov vrátane veľmi, veľmi relevantných 

subjektov sa nejakým spôsobom vyjadrili a toto je nejaká 

forma tvrdohlavosti, voči ja mám vážne námietky. A ide mi 

naozoaj o pricíp. 

Chcem verejne vyhlásiť, že v momente keď ten orgán, 

ktorý sme sa zhodli, že chceme pripraviť, názvoslovná 

komisia povie, že práve v tejto mestskej časti by mala byť 

táto ulica, prídem sa poďakovať, ospravedlniť, zatlieskať, 

čokoľvek, pretože nemám nič proti Devínskej Novej Vsi ako 

mestskej časti, ide mi naozaj o to, že tento proces je 

nesprávny a úprimne si myslím, že tá, tá, tá motivácia celá 

ako to prebieha nie je hodná. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani primá, viceprimátorka Štasselová,  

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja len doplním vlastne vyjadrenie predsedu kultúrnej 

komisie. Zacitujem z listu, ktorý prišiel riaditeľovi 

magistrátu. 

Predstavila sa nám pani Marta Bariak Košíková, ktorá 

je neter pána Srholca a je poverená zakladateľka Antona 

Srholca, Antónia je poverená spracova, teda správ, 

správcovaním pozostalosti z titulu dedičského oprávnenia 

a duchovného aj hmotného. 

Dôvod prečo sa obrátila je, že v mestskej časti 

Devínska Nová Ves by mala byť vlastne táto ulica pomenovaná 

po jej strýkovi. V tomto smere ju nikto nekontaktoval pre 

tým. Ona sama si váži záujem mestskej časti, ale rozumie 

tomu, že Anton Srholec je významnou osobnosťou pre všetkých 

nás a pre všetkých Bratislavčanov. Myslí si, že si zaslúži 

vhodné a dôstojné miesto na pomenovanie ulice, či námestia. 

Pokiaľ to bude možné i centrálnej časti mesta (gong) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Vo faktickej sa už nedá viacej, no. 

Ale všetci akože, všetci to dostali na mejl (mal), si 

myslím.  

Nech sa páči,  

pán, pán Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Pravidlo piatich rokov treba proste rešpektovať 

a rýchlejší postup by si vynucoval osobitné vysvetlenie. To 

tu neexistuje. Preto navrhujem, aby sme naozaj sa 

nezdržiavali. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani Štasselová. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja to chcem dočítať. 
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Do dnešných dní nadácia dostala niekoľko ďalších 

podnetov na pomenovanie verejného priestoru v Bratislave. 

Čiže, z Devínskej Novej Vsi nedostala, z ostatných dostali. 

Z Ružinova, pri Blumentáli a tak ďalej. 

A tú časovú hranicu naozaj sú pripravení dodržať 

a pripravení o tom diskutovať.  

Vopred ďakujú za pochopenie a ubezpečujú nás, že 

určite po vzájomnej komunikácii nájdeme spolu to 

najvhodnejšie miesto na pomenovanie ulice po Antonovi 

Srholcovi.  

Boli by radi, keby sme rešpektovali toto jej 

stanovisko a je celej rodiny.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Pán Dolinay. 

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

Ďakujem za slovo. 

Prakticky už k tomuto neni čo ani povedať. 
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To stanovisko naozaj by sme ma mali rešpektovať. Je 

to hodné úcty a pamiatke Antona Srholca a nepretláčať si tu 

takto návrhy, že kto s tým prišiel skôr, tak, tak ten 

berie. 

A naozaj, tie mechanizmy majú svoje opodstatnenie. 

Jednak päť rokov. To, že tu je nejaká názvoslovná komisia.  

A akurát, že som z toho taký nešťastný. Že keď som 

videl všetkých prihlásených na začiatku, tak som myslel, že 

najviac budeme diskutovať k parkovacej politike a vyzerá 

to, že zas ná budeme na najviac možno diskutovať práve zase 

k Srholcovi tak, ako prvé, predchádzajúce zastupiteľstvo. 

Čo je veľká škoda.  

A nevytvára to dobrý 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nevytvára. 

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

obraz, zvlášť k pamiatke Antona Srholca. Čo je veľká 

škoda.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 268 

Tak skúsme diskutovať menej. 

Faktická,  

pán Pilinský. 

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

Pán primátor,  

ja by som sa len chcel spýtať, či by nebolo 

rozumnejšie ten materiál stiahnuť? A tým pádom by aj tá 

diskusia tu neprebehla. 

Myslím si, že aj, aj to bude možno pre niekoho 

problematické. Nezahlasovať. Takto, keď sa te te ten, ten 

materiál stiahne, lebo sú na to oprávnené dôvody, ja si 

myslím, že si uše ušetríme pol hodinu, mo a a možno aj 

viac. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sme, skú skúsme. Podľa mňa je férové ho nestiahnuť 

a zaňho zahlasovať.  

Sme, ste tu poslanci na to, každý má svoj názor 

a pokiaľ pán starosta mi nedá signál, aby sme ho stiahli, 

tak ho ne nestiahneme. 
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Myslím si, že je proste ten, tá mestská časť, je 

férové voči obyvateľom, aj poslancom mestskej časti, ktorí 

za to zahlasovali, aby dostali od nás nejakú odpoveď. Bude 

áno, alebo nie. Ale minule sme to stiahli, takže, takže 

skúsme dokončiť rýchlo diskusiu a poďme hlasovať.  

To je naša odpoveď. To bude to, čo, čo, ako to má 

byť.  

Pokiaľ teda pán starosta ešte si to nerozmyslí.  

Po poďme teda ďalej. 

Adam Berka,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja som bol prítomný v podstate na všetkých 

diskusiách, ktoré sa týkali tohto problému a rozumiem 

absolútne všetkým pohľadom a argumentom.  

Keby išlo o môj osobný pohľad, odhliadnuc od toho, že 

nepoznám súvislosti, absolútne nemám problém podporiť vznik 

tejto ulice v Devínskej Novej Vsi. Myslím si, že je to 

legitímny, legitímna požiadavka.  
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Ale rád by som poukázal, že v tomto hlasovaní 

nevyjadrujeme súhlas s tým, či chceme, alebo nechceme, či 

súhlasíme, alebo nesúhlasíme s tým, aby ulica bola 

pomenovaná v Devínskej Novej Vsi. Ale toto hlasovanie je 

o tom, či sme ochotní rešpektovať pravidlá, ktoré tu roky 

fungovali a ktoré doteraz všetci rešpektovali.  

Týmto pádom nemá zmysel viesť diskusiu po obsahovej 

stránke. Táto diskusia je len o tom, ako principiálne sa 

vieme postaviť k tomu, k rešpektovaniu nejakých zásad, 

ktoré doteraz boli drž dodržiavané, a preto  navrhujem 

rešpektovať dobu päť rokov po  úmrtí osoby, v prípade 

pomenovania ulice, pretože to je niečo, z čoho vychádzali 

možno aj tí, ktorí sa do tejto súťaže neprihlásili, a preto 

je namieste toto nepovažovať za za regulérnu súťaž. 

Čiže, len toto som potreboval povedať. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pán starosta Krajčír. 

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

Devínska Nová Ves: 
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Tak už hodnú chvíľu počúvam vaše argumenty. 

Ja už som viackrát argumentoval nie nátlakovo. Poslal 

som vám aj video, kde sa sám pán Srholec vyjadril 

k Devínskej Novej Vsi. 

Chápem nepísané pravidlo, chápem, že sa naňho 

odvolávate. Ak si niektorí z poslancov osvojí iný návrh, 

ktorý bol tiež prerokovaný v komisii kultúry v Devínskej 

Novej Vsi a to je tým, že sme chorvátska obec pôvodom, máme 

veľa partnerských obcí, ak si niekto osvojí tento môj 

návrh, že sa tá ulica nebude volať teda Antona Srholca, ale 

Ulica Vukovárska, to znamená, ulica mesta Vukovar, čo je 

symbol Chorvátska a Chorvátov v celom svete, ktorí patrí do 

Devínskej Novej Vsi, tak s tým nemám problém. 

Ja nemôžem dať pozmeňujúci návrh. Tak ak si niektorí 

z poslancov osvojí toto ne, takéto niečo, pretože, poviem 

úprimne, je mi smutno z toho, čo sa tu deje. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Je tu kompromisné riešenie pána starostu. Ak môžme 

vás preskočiť a dať rovno slovo pánovi Tešovičovi a poďme 

to, poďme to nejak pohnúť.ň 

Nech sa páči,  

pán poslanec. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Ďakujem. 

Kolegyne, kolegovia,  

ja som  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte, ja som myslel, že áno, že ste mi kývali, že 

môžme to tak urobiť.  

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

Ja som.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Chcete diskutovať ďalej? Lebo som myslel, že dáme 

slovo pánovi poslancovi. A to som sa pýtal a som myslel, že 

áno. Hej?  

Dobre. Keď nie, tak, tak pani, pani Pätoprstá, bola 

pred vami. Pred tebou. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán starosta,  

ja si veľmi vážim vás a vaše rozhodnutie, že 

pomenúvavate ulice po ľuďoch perzekuovaných celú tú časť. 

Ako, skutočne, aj som vám napísala. Pozerala som si to 

video, bolo to veľmi silné. 

Potom sme dostali, samozrejme, stanovisko aj od 

nadácie.  

Čiže, zvažujem to, že naozaj budem rešpektovať tých 

päť rokov a po tých piatich rokoch, ja si myslím, stále 

máte šancu dať niektorej vašej ulici Srholcova, aj keď by 

bolo ulica Antona Srholca, právo máte ešte na Srholcovu 

ulicu.  

A ak dovolíte teda, ak ste vy vraveli, že treba dať 

ten návrh a s tým súhlasíte, tak ja si ho beriem a dávam ho 

ako Vukovarská. Len presne neviem ako sa to píše. 

Predpokladám, že tak ako počujem. Hej? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nenecha nene predsa len, že či nenecháme túto vec 

pánovi poslancovi z Devínskej Novej Vsi? 

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

poslankyňa MsZ: 

Aha, pardon. Ja som nevedela. 

Čiže, chce to 

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: 

dať pán Tešovič. Áno?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Myslím, že tak. 

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

poslankyňa MsZ: 

Tak som to nepochopila. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne ne nevadí. Ne. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa ospravedlňujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vôbec.  

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

poslankyňa MsZ: 

Dobre. Fajn. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec  

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

poslankyňa MsZ: 

Tak sa teším. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Tešovič  

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

poslankyňa MsZ: 

Dobre. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

máte slovo. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, ešte pani Čahojová. Dobre.  

On už si zatiaľ medzitým. Dobre. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Máme tiež nejakú skúsenosť z Karlovej Vsi 

s pomenovávaním ulíc, najmä v ak, v okolí akademických 

inštitúcií.  

A tu by som veľmi pekne poprosila, naozaj, že 

Srholcova a Antona Srholca v žiadnom prípade ani iné 

podobné, že v Bratislave by mal byť nejaký manuál ako 
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verejných priestorov, tak pomenovávania ulíc, aby sme mali 

jednotnú štábnu kultúru, pretože to jednoducho, vznikne 

naozaj totálny chaos a vyzerá to veľmi, veľmi zle.  

Ulica kapitána Nálepku, Nálepkova atď., atď., atď. 

(poznámka: poslankyňa hovorí so smiechom) Vieme si 

predstaviť rôzne komické, komic kombinácie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

My sme omylom zrušili pána poslanca Tešoviča, takže, 

takže poprosím slovo pánovi Tešovičovi. 

On bol predtým na rade, sa zrušil. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

No, neviem jak sa to stalo, ale ja som pôvodne aj 

sľúbil v poslaneckom klube, že sa k tejto téme už nebudem 

vyjadrovať, lebo nej bolo povedané už mnoho, ale teda 

počas, počas tejto rozpravy teda došlo k nejakému takémuto 

kompromisnému návrhu, ktorý teda ja mám už aj napísaný. 

Teda pozmeňujúci návrh tak, aby sa v texne návrhu vézeten 
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(VZN) v zmenil v paragrafe 2 text Ulica Antona Srholca na 

nový text Ulica Vukovarská. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Igor Polakovič, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len chcem povedať, že my sme potom pripravení, ak 

teda tento pozmeňovák prejde, spoločne s Devínskou Novou 

Vsou, teda Lamač, Devínska Nová Ves a prípadne Záhorská 

Bystrica a po tých piatich rokoch zabojovať a predstaviť 

veľmi kvalitnú ulicu, ktorá by teda mohla niesť v novej 

časti Bratislavy meno po Antonovi Srholcovi. 

O tomto už sme sa aj rozprávali spoločne s Devínskou, 

tak hádam potom aspoň toto upokojí všetko. 

A samozrejme, bude to na komisii a na zastupiteľstve 

v konečnom dôsledku. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ešte rýchla, rýchla desaťsekundová poznámka od pána 

Vagača. Jemu to nešlo, či  čo, sa prihlásiť.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

V mene gestorskej komisie ako jej predseda by som 

chcel teda poďakovať pánovi starostovi za takýto ústretový 

krok. 

A verím, že, že po zostavení tej názoslovnej komisie 

a zhodnotení všetkých tých návrhov, že takisto nevypadá 

Devínska z kola, ale že budeme to riešiť.  

Tak ešte raz, vďaka za to. A a oceňujem tento prístup 

a aj všetkých kolegov, ktorí teda budú rešpektovať tých päť 

rokov. A tým pádom dáme tomu ten, ten správny rámec. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Krúpa,  

ešte chcete? Alebo? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Rýchla faktická. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

S faktickou by som si dovolil možno keby sme naozaj 

zahlasovali za toho Srholca a v prípade, že by sa 

nezahlasovalo, tak by sme hlasovali o názve novom 

Vukovarská. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, nie, nie. Myslím, že teraz to urobme dobre. 

Predložené bolo, že sa bude hlasovať za Vukovarská. 

Takže, a asi aj takto ideme. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo to?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak prepáčte, poradím sa s Milanom, ktorý mi poví, že 

ako to teda urobiť. Lebo ja si myslím, že bolo zmenené 

uznesenie na to, že Vukovarská. Že? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. 

Tak nech sa páči, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

No bol tu podaný pozmeňujúci návrh. 

Čiže, najprv by sa malo hlasovať o ňom a keď 

neprejde, tak potom sa vraciame k pôvodnému zneniu, kde je 

teda Ulica Antona Srholca. 

Ale teraz ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu a to 

v tomto znení. V texte návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia sa navrhuje nahradiť v paragrafe 2 text Ulica 

Antona Srholca novým textom, a to Vukovarská ulica.  
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Pán primátor,  

prosím,  dajte hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu 

najskôr. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím vás, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsať. 

Za tridsaťjedna a proti nula, zdržalo sa osem, 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 7-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 

novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves 

 
pozmeňujúci návrh p. Tešoviča na zmenu názvu ulice 

 Prítomní: 40 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 8 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič 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  ÁNO J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa  ZDRŽAL SA 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 

 

 

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
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J. Buocik  ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

A teraz, pán primátor, budeme schvaľovať návrh 

uznesenia, návrh všeobecne záväzného nariadenia ako celok, 

tak ako nám bolo predložené, už s týmto pozmeneným názvom. 

Vyžadujú s tri pätiny prítomných poslancov. 

Môžte dať o tom hlasovať, 

pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťdva. 
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Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa dva, nehlasovalo 

nula. 

Ja by som sa chcel poďakovať pánovi starostovi. Ja by 

som sa chcel poďakovať pánovi starostovi, že bol schopný 

kompromisu. Veľmi si to ceníme, myslím že, všetci.  

A myslím, že ja osobne budem veľmi rád, keď Ulica 

Antona Srholca skončí po tých ďalších troch rokoch práve 

v Devínskej Novej Vsi.  

Po dvoch. Chýbajú dva.  

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

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

novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves 

 
hlasovanie ako o celku vrátane prijatej zmeny 

 Prítomní: 42 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 
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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  ÁNO J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ZDRŽAL SA 

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 ZDRŽAL SA 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik  ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 

novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 

novovzniknutej ulice v mestskej časti hlavného mesta SR 

Bratislavy – Bratislava-Devínska Nová Ves s účinnosťou od 

15. 07. 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 8 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-LAMAČ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Pred obedom urobme ešte jeden dôležitý bod. Myslím, 

že to stihneme. A to je bod sedem, ktorý bu, osem, ktorý 

myslím že je úplne jasný a a poďme naňho.  

Je to vézetenka (VZN) o určení názvov novovzniknutých 

ulíc v mestských častiach Záhorská Bystrica, Podunajské 

Biskupice a –Lamač. 

Nech sa páči, kolegovia, máte slovo. 

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

Návrh všeobecno záväzného nariadenia tentokrát 

o pomenovaní,  o určení názvov novovzniknutých ulíc 

v mestských častiach Bratislava-Záhorská Bystrica, 

Bratislava-Podunajské Biskupice a Bratislava-Lamač bol 

spracovaný na základe uznesení týchto miestnych 

zastupiteľstiev. 

Komisia kultúry a ochrany ochrany historických 

pamiatok a mediálnej komisie mestského zastupiteľstva 

odporúča schváliť toto všeobecne záväzné nariadenie. 

Tento návrh, rovnako ako ten predtým visel na úradnej 

tabuli a na internetovej strá stránke hlavného mesta 

od 6. júna do 28. júna.  
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Počas obdobia na uplatnenie pripomienok 

od 6. do 16. júna neboli k tomuto všeobecnému zá návrhu 

všeobecno záväzného  nariadenia podané žiadne pripomienky. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Gestorská komisia berie na vedomie, že k návrhu 

všeobecno záväzného nariadenia neboli podané žiadne 

pripomienky. 

A mestská rada po prerokovaní materiálu odporúča 

mestskému zastupiteľstvu návrh všeobecno záväzného 

nariadenia.  

Ďakujem. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Myslím, že je toto, o čom sme sa bavili minule, 

akurát sme to rozdelili na dve časti. Tam je, myslím že 

kompletná dohoda aj spokojnosť mestských častí. Že? Ten 

Lamač. Bavíme sa o Lamači. 

Takže keď nikdo nemá k tomu žiadnu pripomienku, 

odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 290 

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení,  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy po prerokovaní materiálu schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy o určení názvu 

novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-

Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské Biskupice 

a Bratislava-Lamač s účinnosťou od 15. 7. 2019. 

Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 

Tri pätiny prítomných poslancov stačí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ako?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Dáme, dáme do do normálne do obeda.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

To bol taký chyták, že bude obed. Ešte nie. 

(poznámka: počuť slová „o dru, do jednej“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ešte dáme desať bodov a ideme na obed. 

(poznámka: zasmiatie) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsať. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 8-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-Lamač 

 Prítomní: 40 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 
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Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

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

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestských častiach hlavného mesta SR 

Bratislavy – Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-

Podunajské Biskupice a Bratislava-Lamač 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 

novovzniknutých ulíc v mestských častiach hlavného mesta SR 

Bratislavy – Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-

Podunajské Biskupice a Bratislava-Lamač s účinnosťou od 15. 

07. 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 9 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
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BRATISLAVY, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE 
ZÁVÄZNÉ NARIADENIE HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 
4/2018 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV URČENÝCH NA PREVÁDZKU 
A MZDY NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ 
ŠKOLY, POSLUCHÁČA JAZYKOVEJ ŠKOLY, 
DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A DIEŤA 
ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte máme pätnásť, štrnásť minút. 

Navrhujem, aby sme išli na bod číslo deväť a skúsili 

dohnať trošku to meškanie, ktoré máme.  

To znamená, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta o určení výšky finančných prostriedkov 

určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a 

dietia školského zariadenia. 

A nech sa páči, kolegyne, máte slovo. 

Mgr. Ema   T e s a r č í k o v á ,  vedúca oddelenia 

školstva, športu a mládeže: 

Ďakujem pekne. 
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Pán primátor, vážené dámy, vážení páni, predkladáme 

návrh všeobecného zar záväzného nariadenia, ktorým vlastne 

aktualizujeme všeobecne záväzné nariadenie číslo 4 2018 

o určení výšky finančných prostriedkov určených na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia.  

V rámci tohto všeobecne záväzného nariadenia prebehlo 

riadne pripomienkové konanie, v rámci ktorého mesto 

neobdržalo žiadne pripomienky. 

Čo sa týka nárokov na rozpočet, v súčasnosti boli 

zapracované do zmien rozpočtu suma, ktorá, o ktorú budeme 

musieť navýšiť rozpočet mesta, to jest, 

sedemstodvadsaťtisíc eur. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Keďže sme nedostali žiadny pozmeňujúci, doplňujúci 

návrh, tak budeme schvaľovať návrh uznesenia v tom znení, 

v akom nám bolo predložené. 

Nebudem ho čítať, je troška dlhšie, ale vyžaduje tiež 

tri pätiny prítomných poslancov. 

Pán primátor,  

môžte dať o tom 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.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 9-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov 
určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a 

dieťa školského zariadenia 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

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   J. Hrčka ÁNO  

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

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov 

určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a 

dieťa školského zariadenia 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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1. všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o 

určení výšky finančných prostriedkov určených na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a 

dieťa školského zariadenia s účinnosťou dňom 1. augusta 

2019, 

2. dorovnanie zálohových platieb za obdobie od 1. januára 

2019 do 31. júla 2019 tak, aby suma poskytnutých 

finančných prostriedkov na kalendárny rok 2019 

zodpovedala finančným prostriedkom, ktoré sú schválené 

týmto všeobecne záväzným nariadením. 

koniec poznámky) 
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BOD 10 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2018 
A NÁVRHU NA ROZDELENIE ZISKU 
Z HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI ZA ROK 
2018, KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ 
A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM VALNOM 
ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 
KSP, S.R.O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo desať,  Informácia 

o riadnej individuvidálnej, individuálnej účtovnej závierke 

za rok 2018 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia 

spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované 

a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti káespé es er o (KSP, s.r.o.). 

Nech sa páči, kolegyne, máte slovo. 

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

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. 

Predkladaný materiál sa týka dokumentov, ktoré budú 

prerokované a schvaľované valným zhromazde ždením 

spoločnosti káespé (KSP) a to riadnou individuálnu účtovnú 

závierku spoločnosti za rok 2018 a návrh na naloženie 

s výsledkom hospodárenia za rok 2018. 
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Za rok 2018 vykázala spoločnosť eso káespé eseró(KSP 

s. r. o.) zisk vo výške stosedemtisícdeväťstošesťdesiattri 

celá šesťdesiatosem eur, pričom návrh na rozdelenie zisku 

tvorí súčasť dôvodovej správy materiálu. 

Materiál je predkladaný na rokovanie mestského 

zastupiteľstva v súlade s ustanovením paragrafu 17 odsek 

štyri a päť všeobecne záväzného nariadenia o zásadách 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta, podľa ktorého sa 

schvaľovanie účtovnej  závierky a rozdelenie zisku 

v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto majetkovú 

účasť, vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským 

zastupiteľstvom.   

Ešte by som rada uviedla, že mara materiál bo bol 

prerokovaný finančnou komisiou, ako aj mestskou radou a bol 

odporúčaný na prerokovanie mestským zastupiteľstvom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán  Vetrák,  

máte slovo. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len krátko, keďže som v dozorke, alebo dozornej 

rade ako jeden z troch poslancov v tejto spoločnosti.  

Možno sa pamätáte, kolega, v minulom volebnom období 

sme tu mali veľkú diskuču diskusiu, či zrušiť túto 

spoločnosť, alebo čo s ňou robiť? Nakoniec sme sa rozhodli, 

že teda ju necháme.  Preto ja keď som tam išiel, tak som 

mal taký rezervovaný postoj, ale myslím si, že sme spravili 

dobre, keď sme ju nechali.  

Ten výnos síce nie je, alebo ten zisk, samotný 

hospodársky výsledok nie je nejaký veľký, ona tá spoločnosť 

ani nie je veľká, to má do dvadsať zamestnancov, ale je tam 

naozaj tendencia aj ten odhadovaný vývoj, že by sa dokonca 

ten hospodársky výsledok aj vďaka novému partnerovi, ktorý 

si v tom areáli prenajme dosť veľkú plochu, mohol zlepšiť.  

Čiže, z tých súčasných stotridsaťtisíc si myslím, že 

do dvoch rokov sa dostaneme na jeden a pol, možno 

dvojnásobok. 

Takže, myslím si, že to ne, bolo dobré rozhodnutie, 

keď sme to nezrušili vtedy. Viem, že nám Ignác Kolek, ktorý 
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tu už teraz nie je poslancom  hovoril, že nech to ne 

nerušíme. A dobre, že sme ho počúvali vtedy. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Cmorej. 

Nech sa páči. 

Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja len krátky procedurálny návrh.  

Keďže trošku meškáme a ja budem musieť, žiaľbohu, 

skôr odísť, čo som avizoval, tak by som bol rád, keby sme 

bod šestnásť, to znamená voľbu predsedu Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti predradili pred bod štrnásť.  

To znamená, že, že by sme o vodárenskej spoločnosti 

rokovali ako o prvej v rámci týchto personálnych zmien a to 

z toho dôvodu, že, že by som to ešte stíhal. A keďže som 

bol vo výberovej komisii, tak by som bol rád pri tom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Iba (poznámka: nezrozumiteľné slovo), o koľkej musíte 

ísť?  

Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

No, mal som ísť o jednej, tak pôjdem o o tretej. Tak 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Lebo to, to vyzerá tak, akože na tú, na tú, na tú 

tretiu. Že sa to dostanú tieto body. 

Dobre. 

Akým spôsobom toto vieme urobiť?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja teda ne ne (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Ja to teraz poviem aj Peťovi zrovna, ale jednoducho, 

ten, po tej novele obec, zákona o obecnom zriadení je 
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proste to tak, že nemôžeme to, keď si odsúhlasíme program, 

tak nemôžeme procedurálnym návrhom prehadzovať body 

poradia.  

Ja to práve som, ja to navrhujem, alebo rieši v tom, 

v tej novele rokovacieho poriadku určitým spôsobom, ale 

pokiaľ si neprijmeme nový rokovací poriadok, tak zatiaľ ten 

stav takto platí.  

Právne má na to tiež jednoznačný názor. Už sme to 

riešili aj minule.  

Žiaľ, to nejde, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Tak si neviem predstaviť jak. A mohli by sme to 

stihnúť, kebyže sa snažíme všetci.  

Dobre. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže skracujeme obed na pätnásť minút? Sme za to?  
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(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Poďme sendvič. Studený sendvič. 

Nech sa páči,  

pán Lenč.  

Nech dokončíme tento bod. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som tiež svojho času bol členom dozornej rady 

tohto podniku aj s pánom Budajom. Bolo to v tých krízových 

rokoch, kedy sa nie celkom darilo hospodárstvu a ale 

napriek tomu táto spoločnosť bola v kladných číslach aj 

vtedy, tak som troška prekvapený, že za minulého vedenia to 

bolo nejak ináč, a teda, že bol návrh na, na zrušenie tejto 

spoločnosti.  

Ja sa chcem spýtať, to vedenie spoločnosti, je tam 

teraz už nové, lebo boli teraz tie výberové konania na 

riaditeľov obchodných spoločností a príspevkových 

organizácií a táto medzi nimi nebola. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Milan, ešte nejaká poznámka? Faktická?  

Nie. Dobre. 

Tak odovzdávam slovo návrhovej k.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Najprv, pardon, odpoveď. 

Ja si myslím, že nie. Nebola v tomto kole. Nebol 

súťažený o o nové vedenie toch tohto podniku.  

Nech sa páči, odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Nedostali sme  žiadny pozmeňujúci návrh, alebo 

doplňujúci k tomuto návrhu uznesenia, takže budeme o ňom 

hlasovať tak, ako nám bolo predložené. 

Pán primátor, môžte dať hlasovať o tomto návrhu 

uznes. 
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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.) 

Stihneme (poznámka: nezrozumiteľné slovo), 

nestihneme?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 10-Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2018 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia 

spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované 
a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti KSP, s.r.o. 

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

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 
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M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

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

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2018 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia 

spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti KSP, s.r.o. 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke 

spoločnosti KSP, s.r.o., za rok 2018 a návrhu spoločnosti 

KSP, s.r.o., na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti 

za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované na 

riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, 

s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, 

IČO 35847689, dňa 28. 06. 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 11 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2018, 
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NÁVRHU NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU 
HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI ZA ROK 
2018, NÁVRHU NA ZMENU STANOV 
SPOLOČNOSTI, KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ 
A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM VALNOM 
ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 
BRATISLAVSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA, 
A.S., A NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁSTUPCU 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
V PREDSTAVENSTVE SPOLOČNOSTI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja si myslím, že ešte stihneme ďalší bod?  

Skúsme. Nech sa páči. Poďme. 

Nech sa páči za, odovzdávam slovo našim kolegyniam.  

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

Mikrofón. Mikrofón.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte.  
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Je to bod číslo jedenásť, Informácia o 

riadnej individuálnej účtovky uzávierky za roku 2018, 

Prepáčte.  

Dddd, dobre som?  

Áno. 

Bratislavskej integrovanej dopravy. 

Nech sa páči, spracovatelia. 

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

Ďakujem za slovo. 

Predkladaný materiál sa týka dokumentov, ktorý boli, 

boli prerokované a schvaľované valným zhromaždením 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, akciová 

spoločnosť, a to riadnu individuálnu účtovnú závierku 

spoločnosti za rok 2018, návrhu na naloženie s výsledkom 

hospodárenia za rok 2018, návrh na zmenu stanov 

spoločnosti. 

Za rok 2018 vykázala spoločnosť zisk vo výške 

dvetisícdvestoosemdesiattri eur, ktoré spoločnosť navrhuje 

ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov. 

Navrhovaná zmena stanov spoločnosti sa týka najmä 

zvýšenia finančných limitov, pri niektorých právnych 
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úkonov, pri ktorých môže predstavenstvo spoločnosti konať 

bez predchádzajúceho schvaľovania valným zhromaždením 

spoločnosti. Navrhované zmeny reflektujú zmenou postavenia 

samostatne a na vlastnú zodpovednosť. Pri realizácii 

jednotlivých činností však predstavenstvo nie je schopné 

promptne reagovať na vzniknuté pot potreby spoločnosti 

z dôvodu obmedzení pri zabezpečovaní predchádzajúceho 

schvaľovania valným zhromaždením spoločnosti.  

Nakoľko hlavné mesto nemá v súčasnosti zastúpenie 

v predstavenstve spoločnosti, navrhuje sa taktiež, aby 

mestské zastupiteľstvo schválilo pána inžiniera Tomáša 

Vašeka ako zástupcu hlavného mesta do predstavenstva 

spoločnosti. 

Predstavený materiál bol prerokovaný finančnou 

komisiou, mestskou radou a bol odporučený na prerokovanie 

mestským zastupiteľstvom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To bolo rýchle a presné. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 
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Pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 

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

Áno. V tejto veci opäť musím povedať, pretože musím 

to pomenovať. 

A presne obdobnú situáciu máme v Starom Meste. Ja 

tento návrh podporím, pretože je príčetný a treba naozaj 

zabezpečiť určitý, zabezpečením toho zastupiteľstva 

v jednotlivých štruktúrach spoločnosti, kto ktorú, za ktorú 

zodpovedáme. 

Keď bol tento istý bod predložený, takisto 

s nomináciou, ja tohto pána vôbec ne nepoznám. Neviem teraz 

akože, 

no tak pardon. 

No ale o to viacej, a tam to bolo spochybňované. 

Bohvie kto to je? Akým spôsobom. Chcem, aby sme naozaj 

rovnakým merítkom pristupovali k takýmto veciam. Pretože 

buď je to o dôvere, alebo je to o spochybňovaní. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

pánprimátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Moja klasická otázka je, že kto je ten pán? Či by ste 

nám ho nemohli aspoň ukázať, alebo niečo o ňom povedať, 

lebo netuším vôbec kto to je?  

A druhá vec. 

Dozorná rada, ktorej som členom, tak samozrejme, že 

sa vyjadrovala k týmto materiálom a, ale nechcem, nechcem 

o tom debatovať, lebo myslím, že tam je všetko v poriadku. 

Len eee prijala uznesenie v tom zmysle, že tie podmienky, 

v ktorých Bratislavská integrovaná doprava pracuje na 

Sabinovskej, teda v mies mieste župy, nie sú celkom 

vyhovujúce. Ja viem, že mesto je tam menšinovým akcionárom, 

ale možno keby ste mohli s pánom županom Drobom vyvolať 

nejakú diskusiu na umiestnenie nejaké výhodnejšie tejto 

spoločnosti, aj vzhľadom na úlohy, ktoré ju čakajú do 

budúcnosti. Tak vás chcem poprosiť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Áno. Ďakujem veľmi pekne. 

Samozrejme. 

Slovo má pani hlavná, teda pa pani 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. 

Reagujem na slová pani starostky Aufrichtovej a na 

vaše, pán Lenč. 

Pán Tomáš Vašek je zo združenia Lepšia doprava. Je to 

veľký dopravný odborník. Veľmi výrazne nám pomáhal aj 

v parkovacej politike. Angažuje sa v téme Udržateľná 

doprava, veľmi presadzuje integrovanú dopravu. 

Tak to len na krátko.  

Inak, bol tu dopoludnia, teraz ho tu už nevidím. Ale 

myslím, že sa s ním budete stretávať práve kvôli týmto 

pracovným dopravným témam.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Pani hlavná architektka  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Ja by som podporila, aby pán Vašek bol, bol nom ako 

nominant aj schválený, pretože je to pre podľa pre mňa 

jeden z mojich základných poradcov čo sa týka dopravných 

otázok a spolupracujem sedem rokov s občianskym združením 

Lepšia doprava.  

Takže, budem sa veľmi tešiť keď on práve so svojimi 

názormi, so svojim pohľadom na mobilitu môže byť za 

zastúpený v tejto spoločnosti. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Krúpa. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja by som aj s pozície predsedu dozornej rady BIDky 

(BID) chcel požiadať o podporenie tohto návrhu.  

Pokiaľ ide o navýšenie tých čiastok do pozície, že 

predstavenstvo môže rozhodnúť, takisto dozorná rada to 

jednohlasne odporučila. 

A v súčasne, samozrejme, fungovanie BIDky (BID) bude 

mať organizácia dopravy súvis aj s so zavádzaním, alebo 

teda samozrejme, s reálnym fungovaním parkovacej politiky.  

A ja som veľmi rád, že mesto si tento rok aj v rámci 

svojho rozpočtu prvýkrát splnilo svoju povinnosť a financie 

na BIDky (BID) dala v percentách, ktoré, ktoré BIDka (BID) 

má z pozície vlastníckych pomerov na to, aby fungovala. 

To znamená, ja som veľmi rád, že mesto tak, ako, síce 

má majoritný akcionár je tam župa, ale mesto začína sa 

podieľať tak ako zodpovedne voči doprave, takisto aj voči 

BIDke (BID). 

Takže, poprosím o podporu tohto materiálu. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Pani Pätoprstej zapnite. 

Áno. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode jedenásť, Informácia o 

riadnej u indivi individuálnej uzá účtovnej závierke za rok 

2018, zmene stanov a návrh zástupcu hlavného mesta 

v Bratislavskej integrovanej doprave tak, ako je uvedené 

v materiáli. 

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 tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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Ve veľmi pekne vám ďakujem. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 11-Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2018, návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

spoločnosti za rok 2018, návrhu na zmenu stanov 
spoločnosti, ktoré budú prerokované a schvaľované na 

riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti 
Bratislavská integrovaná doprava, a.s., a návrh na 
schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy 

v predstavenstve spoločnosti 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 
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J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

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

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2018, návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

spoločnosti za rok 2018, návrhu na zmenu stanov 

spoločnosti, ktoré budú prerokované a schvaľované na 

riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti 

Bratislavská integrovaná doprava, a.s., a návrh na 

schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v 

predstavenstve spoločnosti 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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A. berie na vedomie 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., so 

sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 35949473: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., za 

rok 2018, 

2. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia obchodnej 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., za 

rok 2018, 

3. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti 

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 

 
B. schvaľuje 

vymenovanie Tomáša Vašeka za zástupcu hlavného mesta SR 

Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti 

Bratislavská integrovaná doprava, a.s., so sídlom 

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 35949473. 

 
C. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti 

Bratislavská integrovaná doprava, a.s., so sídlom 
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Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 35949473, predložil 

návrh na voľbu zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v 

predstavenstve spoločnosti Bratislavská integrovaná 

doprava, a.s., podľa časti B tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vyhlasujem prestávku na obed.  

Stretnime sa tu presne o štrnástej, dobre?  

Ďakujem pekne. 

 

(prestávka od 13.02 h do 14.13 h) 

 

 

BOD 52 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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(po prestávke) 

Poďme pokračovať. 

Ja mám modrú obrazovku. Čím to môže byť? 

Okej, opravil som to.  

Pokračujeme ďalej, ďakujem veľmi pekne. 

Prosím vás, zaujmite svoje miesta.  

Dobre, necháme to na. 

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne,  

vážené poslankyne a vážení poslanci.  

Pokračujeme ďalej bodom päťdesiatdva, ktorý máme vždy 

po obede a to  je Interpelácie.  

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

Je tu pani Monika Debnárová. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Pán primátor,  
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ja som vás chcela veľmi pekne poprosiť, či by ste bol 

taký zlatý a dali mi informáciu ohľadom budovania vodovodu 

Za humnami, ktorú sme mali požiadavku ako vajnorskí 

občania, čo tu boli v rámci petície. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ďakujem veľmi pekne. 

Samozrejme, áno. 

Pán Lenč,  

nech sa páči, máte slovo. 

Potom, pani poslankyňa, písomne hej? To dostaneme. 

Viete ten proces. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Pán primátor,   

ja sa chcem spýtať na takú vec. Už dlhšie sa rieši 

rozpadávajúca sa dlažba v Starom Meste. Eem. Chcem sa 

spýtať ako je to, ako je to sss, ja viem, že asi to najviac 

to robia ti tie zásobovania, ktoré zásobujú tie obchody, 

ktoré tam sú, ale išiel som minule tade a musím povedať, že 
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troška mi vadí, že tie vozidlá tých zastupiteľských úradov 

parkujú rovno pred tými bránami. Či nie je nejaký možný 

spôsob ich nejak slušne požiadať, že by to parkovali v tom 

podbrání. Neviem, aké tam ma majú priestory, ale myslím, že 

to tam troška zavadzia a špatí ten, ten verejný priestor.  

Ďalšia vec je zase, že eem, na Župnom námestí je 

vchod do garáží. Ja neviem, komu to patrí? Či Najvyššiemu 

súdu alebo niekomu a tam sa nikomu nechce ísť z tej strany 

od Staromestskej, ale si to skracujú tam cez tú 

električkovú trať popri starej národnej rade a šup rovno do 

garáže. Myslím, že to dosť ničí tú dlažbu, ktorá tam je.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Dáme vám na to komplexnú odpoveď, lebo to závisí, 

samozrejme, od toho, že kto, o ktorú, kto čo spravuje. 

Konkrétne Župné námestie Staré Mesto.  

Chodím tade každý deň do roboty, z roboty, takže 

extrémne máte pravdu a a riešim to ve veľmi mi to vadí.  

Pán Záhradní,  

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

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor,  

dovoľte, aby som sa obrátil s interpeláciou na vás, 

ktorá sa týka stavu a údržby Karloveského cintorína.  

Chcel by som vás požiadať, že či by ste mohli 

prostredníctvom organizácie MARIANUM preskúmať akým 

spôsobom v akom čase vykonáva údržbu najmä zelene na tomto 

Karloveskom cintoríne MARIANUM, lebo mám aj, keby ste mali 

záujem, aktuálne fotografie z tohto cintorína. Naozaj, ako, 

vzrástla tráva už zakrýva hroby.  

Na tomto cintoríne sa začalo pochovávať opäť svojim 

spôsobom, ak sa to dá tak vôbec o cintoríne povedať, že 

ožíva, stúpa jeho návštevnosť.  

Opakovane sme žiadali o zlepšenie stavu chodníkov. To 

sa nestalo. Ale teraz, naozaj, tá bujará vegetácia, ktorá 

tam je, je, podľa mňa, už na hranici dôstojnosti.  

Či by ste mohli túto vec preskúmať a požiadať 

MARIANUM o nejaký rýchly zásah a nápravu. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Áno. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Určite áno. 

Pán Pilinský, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor,  

tak ja teda využijem možnosť spýtať sa takto 

oficiálne v rámci interpelácie na tú rekonštrukciu, na tú 

pripravovanú rekonštrukciu križovatky 

Detvianska/Rustaveliho/Kubačova na kruhový objazd.  

Je druhá po polovica ro roka. Zatiaľ tomu nič 

nenasvedčuje, že by sa tam niečo išlo diať. V septembri 

bude potom zase vi vinobranie, tiež by to nebol moc vhodný 

termín na rozkopanie ttej centrálnej časti.  

Tak  by som poprosil informáciu, v akom stave je 

príprava tej rekonštrukcie, ktorá bola v rozpočte 

schválená. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem veľmi pekne za vaše interpelácie. Dostanete 

odpovede tak, ako to treba.  

Poďme, po  

Za tento bod nemusíme hlasovať vlastne? To boli 

interpelácie, že?  

I ideme ďalej.  

 

 

BOD 52A NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA Č. 
140/2019 ZO DŇA 25., 04. 2019 
(NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO NA 
NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY NA 
STAVBU SO SÚPIS. Č. 3112 A POZEMOK 
V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 
PARC. Č. 7434, VO VLASTNÍCTVE 
NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE – MAJÁK 
NÁDEJE N.O., V LIKVIDÁCII) VO VECI 
ZMENY KÚPNEJ CENY – MAJÁK NÁDEJE 
N.O., V LIKVIDÁCII 

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

To znamená, že poďme na bod Maják nádeje, tak ako, 

ako bo, ako znela dohoda. 

Je po interpeláciách, pôjdeme naňho. 

Nech sa páči,  

pani starostka, máte slovo. 

pani starostka, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Stojíme toto mestské zastupiteľstvo po dvoch 

mesiacoch opätovne pred úlohou rozhodnúť o budúcnosti 

majetku, ktorý spravuje, alebo ktorý je dneska vo 

vlastníctve MAJÁKA NÁDEJE, ktorý je v likvidácii. 

MAJÁK NÁDEJE  v Starom Meste je skôr majákom 

problémov. Problémov, ktoré treba riešiť.  

Dám na úvod hypotetickú otázku, ktorá možno rozuzlí, 

ak môj postoj staromestskej starostky a mestskej zas 

mestskej poslankyne. Je férové pokiaľ vám niekto dlží 

peniaze a má jedniný majetok, ak tento majetok predá za 

euro a dlžníkovi povie, že už nemá vlastne nič a nemôže 

teda vlastne splácať dlh. 
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Do tejto situácie je dneska položené Staré Mesto, 

keďže na základe chyby, ktorá bola  pri zakladaní vnesená 

do maj, do zmluvy, kde predkupné právo bolo len že na 

elvéčku (LV) je uvádzané mesto, predkupné právo bolo dané 

hlavnému mestu. MAJÁK NÁDEJE bol vždy staromestský. 

A staromesky bol aj vložený do neziskovej organizácie MAJÁK 

NÁDEJE. 

Pán primátor minule možno nemal dostatok informácie, 

povedal, že MAJÁK NÁDEJE bol mestský a vráti sa mestu. 

Nikdy MAJÁK NÁDEJE  nebol mestský. 

V roku deväťdesiatjedna, mám tu ten delimitačný 

protokol, teda z bol zverený a v rámci delenia majetku 

takisto ako je úrad, miestny úrad Starého Mesta 

staromestský, takisto ako je Zičiho palác (Zichyho palác) 

staromestský, takýto istý bol aj MAJÁK NÁDEJE. 

Takže teraz prebehnem ešte raz tú genézu, lebo budete 

musieť rozhodnúť o niečom, čo je dôležité. 

Pred dvoma mesiacmi bol predmetom prerokovania 

mestského zastupiteľstva MAJÁK NÁDEJE, nezisková 

organizácia, ktorá vznikla za účelom pomoci týraným ženám. 

Päťdesiatpercentná účasť Starého Mesta a päťdesiatpercentná 

účasť vtedajšej Nadácie Markíza zastúpenej Pavlom Ruskom 

dala možnosť vzniku tejto neziskovej organizácie, ktorá 

istý čas aj veľmi úspešne fungovala. 
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Nezisková organizácia získala pri vzniku od Starého 

Mesta vklad za symbolickú cenu sto korún v podobe majetku 

objektu a pozemku na Karpatskej ulici. S tým, že ak by 

chcela vložený majetok predať, predkupné právo má mesto.  

Keďže na všetkých majetkoch, ktoré boli dané do 

vlastníctva delením po roku 1989, či už mestských, či 

mestských častí, je v katastri nehnuteľností ako vlastník 

uvádzaný hlavného mesta Slovenskej republiky. 

Na liste vlastníctva k objektu na Karpatskej v čase 

vkladanie majetku do neziskovej organizácie bol však a je 

však uvedené IČO mestskej časti Staré Mesto. Čo na jednej 

strane potvrdzuje vzťah mestskej časti k majetku a na 

druhej strane ukazuje, aký neporiadok je v údajoch mestra, 

mesta v katastri nehnuteľností.  

Takže, poďme ale k veci. 

MAJÁK NÁDEJE počas svojho pôsobenia vytvoril dlhy, 

ktoré sú vyčíslené na presnú sumu. Tá je súčasťou návrhu 

uznesenia vo výške stoosemdesiatsedemtisíc, máte to teda 

v rámci toho, čo vám bolo včera zaslané. Je to presné číslo 

na centy. 

Staré Mesto poctivo hájilo svoje postavenie 

päťdesiatpercentného vlastníka v tejto neziskovej 

organizácii a viacerými súdnymi spormi sa domáhalo svojich 
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práv. Právne napadalo konanie vlastníka druhej polovice 

majetku, ktorý nerešpektoval zásady hospodárenia 

a spôsoboval svojim konaním stále väčšie dlhy neziskovej 

organizácii, čím ohrozoval vlastnícky vzťak aj k samotnému 

majetku, nakoľko Pavol Rusko v súčinnosti s tým, 

s ostatnými osobami vytvárali zmenky na tento (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). Tieto všetky súdy Staré Mesto 

vyhralo a výška pohľadávok, ktoré sú dnes voči MAJÁK NÁDEJE  

je konečná. 

Nakoľko ďalší veritelia, akými boli UPSVáR, alebo 

béveeska (BVS) a iné sa domáhali a domáhajú úhrady týchto 

pohľadávok, Starému Mestu súd vyhovel, aby sa stalo 

likvidátorom spoločnosti MAJÁK NÁDEJE. Preto, aby zamedzilo 

ďalším postupom sprenevereniu majetku. 

Staré Mesto teda zachránilo vlastný majetok v hodnote 

znaleckej sedemstotisíc, ktorý je v úvodnej zmluve 

napísané, že predkupné právo má mesto.   

Na ostatnom zastupiteľstve toto zastupiteľstvo 

povedalo, že áno, mesto si uplatňuje, lebo je to hospodárne 

za tri eurá tento majetok získať. Ale Starému Mestu 

ostávajú riziko stoosemdesiattisícových žalôb. A keďže tu 

minule bola diskusia o tom, že nie je tento nárok, tento 

nárok je a dneska má už normálne podobu platobného príkazu, 

ktorý Staré Mesto má na stole.  
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Čím chcem povedať, že dneska má ešte Staré Mesto 

tristopäťdesiattisíc z znaleckej ceny v podobe v hodnote 

Majáku a pohľadávky vo výške deväťdesiattisíc polovíc, teda 

päťdesiat percent z tých stoosemdesiatsedem. Takže má 

ďaleko ziskové, kdežto keď uplatní predkupné právo, (gong) 

ktoré je spochybnené aj samotným súdom, pretože súd hovorí, 

že uplatnenie predkupného práva je vtedy, ak chcete majetok 

predať ďalej. Staré Mesto nechce majetok predávať mestu. 

Musí, lebo mu to hovorí predkupná prá zmluva, (gong) lebo, 

lebo mu to hovorí zákon. 

Pokračujem ďalej, prepáčte, lebo tiež je to vlastne 

bod, ktorý včera vám bol zasielaný. 

Staré Mesto ako likvidátor má presne určené 

povinnosti a práva ako môže postupovať, aby sa pohľadávky 

veriteľov, ktoré nezisková organizácia vytvorila, 

uspokojili.  

Predkupné právo je inštitút na ochranu pred neželaným 

postupením majetku ďalej. Preto zákon uvádza, že predkupné 

právo sa uplatní, ak by vlastník chcel ďalej predať.  

A tu je tá odpoveď. Likvidátor majetok predať ďalej 

nechce, on musí. Na to, aby mohol uspokojiť tých, ktorých 

nezisková organizácia vlastniaca majetok, dlhy spôsobila.  
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Preto je vážne spochybnené uplatnenie si predkupného 

práva v prípade MAJÁKA NÁDEJE, a preto som na toto 

upozorňovala na  zastupiteľstve v apríli. Preto som žiadala 

útvar magistrátu, aby zapracoval uznesenie o postúpení 

pohľadáviek na mesto v prípade, že zastupiteľstvo schváli 

uplatnenie si predkupného práva na majetok v hodnote 

sedemstotisíc za tri eurá.  

Príslušný útvar to napriek verbálnemu prísľubu, ktorý 

mi pán Szabo osobne dal, nezapracoval do návrhu 

o predkupné, o uplatnenie predkupného práva a donútil ma 

tak pozmeňovací návrh predniesť ako poslankyne mesta 

a súčasne starostky Starého Mesta.  

Pozmeňovací návrh nebol prijatý s odôvodnením typu, 

že veritelia nemajú ako byť úspešní pri vymáhaní 

pohľadávok. Pokiaľ nezisková os organizácia nedisponuje 

majetkom, ktorý by speňažila.  

Primátor sa verejne vyjadril, že Staré Mesto nenechá 

v štichu. Veľmi si to vážim. Ponúkol na uplatnenie 

predkupného práva memorandum na pokrytie päťdesiat percent 

pohľadávok. Päťdesiat percent pohľadávok ale znamená 

päťdesiat percent dlhov a mínusu pre Staré Mesto, ako 

hovorím dnes, ešte Staré Mesto v MAJÁKu NÁDEJE reálne 

tristopäťdesiattisíc. Pohľadávky sú vo výške 

stoosemdesiatsedem. Stále je to pre Staré Mesto plusová 
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hodnota. V momente uplatnenia predkupného práva Staré Mesto 

ide do mínusu stoosemdesiatsedemtisíc.  

Je možné, že tie súdy vyhrá, ťažko povedať. Ku 

dnešnému dňu už boli na právne služby na záchranu tohto 

majetku, ktorý je dodnes zachránený, lebo keby akokoľvek 

inak postupoval v rámci tých súdnych sporov, bol by ten 

majetok prehnaný a v exekúcii postúpený tretím osobám 

a Staré Mesto, ani hlavného mesta by nemalo vôbec nič. 

Dodnes stáli tieto právne služby štyridsaťtisíc eur Staré 

Mesto.  

Preto pr predkladám tomuto zastupiteľstvu návrh, 

ktorý je veľmi férový. Je v dvoch alternatívach.  

V prvej alternatíve žiadam toto zastupiteľstvo, aby 

si uplatnilo predkupné právo za sumu 

stoosemdesiatsedemtisíc sedemstodvadsaťdeväťtisíc dvanásť 

eur, čo je presná výška pohľadávok s tým, že ak budú 

navýšené z dôvodu nejakých úrokov, Staré Mesto zaplatí 

tento rozdiel. V te, táto suma je teda konečná. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Rozumiem tomu ale, že mesto napríklad nemá záujem 

teraz vynakladať nejaké ďalšie prostriedky, a preto si 

myslím, že veľmi seriózna je ponuka alternatívy dva, ktorá 

hovorí, 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

a prosím vás, pozornosť,  

sta, mesto si uplatní podľa zmluvy predkupné právo, 

hlavné mesto Slovenskej republiky  Bratislavy sa zaväzuje 

do dvoch mesiacov od požiadania zveriť nehnuteľnosť 

zapísanú na liste vlastníctva 7477 do správy mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. MAJÁK NÁDEJE, tak ako bol vždy 

staromestský, sa vráti Starému Mestu. 

Súčasne viem zaručiť, na základe konzultácií 

a predstáv mesta ako rozvíjať v oblasti, že tento majetok 

ostane a zaväzuje sa Staré Mesto, že ostane vo využití na 

sociálne účely a vypracujeme memorandum s hlavným mestom 

o ďalšom využití tohto objektu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pred tým ako otvorím diskusiu, niečo k tomuto poviem 

aj ja.  

My sme potom ako nás poslanci tohto zastupiteľstva 

jasne nám určili, že si máme pred pred eee predplatniť, 
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uplatniť predkupné právo, čakali na to, aby sme podpísali 

s vami memorandum, so Starým Mestom, aby sme to riešili.  

Moji kolegovia mi hovoria, že taká vec sa nestala aj 

kvôli tomu, že z vašej strany neprichádzali o nejak akože 

nebola tam súčas súča, akože, súčinnosť. Sory, ja som 

unavený. A teraz tri dni pred zastupkom, dva dni pred 

zastupkom začíname riešiť takúto vážnu vec. Jakože, je to 

v extrémnom strese.  

A teraz, ja veľmi chcem vyhovieť Starému Mestu,a j 

rozumiem, kde je Staré Mesto, ale ja sa pýtam a keď mi 

poslanci dajú na to zvolenie, alebo to odhlasujú, tak ja to 

urobím. Že či môžem ako primátor, ktorý má podľa toho, čo 

mi hovoria moji kolegovia, aj naše právne, získať za tri 

eurá majetok v hodnote sedemstotisíc eur, to neurobiť.  

Môžem to uro? Mô môžem? Viete, že ja tu bojujem za, 

za Bratislavu a za jej akože blahobyt a teraz je tu taká tá 

otázka. Ja veľmi rád pristúpim na nejaký kompromis. Je to 

naozaj majetok, ktorý bol celé roky Starého Mesta a Staré 

Mesto sa oňho spravovalo, mňa zaujíma tá otázka a keď to 

zastupiteľstvo mi naň odpovie, tak ja budem rád. Ale 

nechcel by som, aby niekto mňa obvinil z toho, že som mohol 

získať majetok za tri eurá za sedemstotisíc a že som to 

neurobil.  
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A my, tam vôbec neni jasné. Naši, naši právnici 

hovoria, že my sme v práve a že to má tak fungovať.  

Môžme o tom nechať rozhodnúť súd, aby sme boli naozaj 

stopercentne aj Staré Mesto, aj my si istí, ale nechcel by 

som, aby o ten majetok sa prišlo.  

Ale problém je, že túto diskusiu sme nemali robiť na 

zastupiteľstve, ale, ale týždeň dozadu niekde na odbornej, 

na odbornej, na odbornom poli nejakom. 

To znamená, že ja môžem urobiť jeden kompromis, ktorý 

chcem navrhnúť, ale chcem na to schválenie zastupiteľstva, 

že my. My sme si totiž včera uplatnili predkupné právo, 

lebo nám, za tri eurá. Aj sme ich zaplatili Starému Mestu. 

To je to, čo schválili zastupiteľstvo, to sme urobili.  

Môj ná, môj návrh kompromisu je, že my vám, vy nám to 

podpíšete, my to získame, my vám ho odzveríme späť 

a získame nejaký počet bytov k nášmu užívaniu v tej budove. 

Nám ide o byty. My by sme tam aj tak robili byty.  

To je nejaký môj spôsob kompromisu, aby sme 

nestratili ten majetok. Vy ste sa (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) a budeme chcieť od vás za to nejaké byty.  

Bohužiaľ, je mi ľúto, že vlastne my si máme, 

so starostkou si robíme poradu tu, ale eee za mesiac a pol 

to nevedelo sa doriešiť. Hej?  
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Povinnosť, ktorú mi uložilo zastupiteľstvo, sme 

splnili, uplatnili sme si predkupné právo. Keď to zajtra 

podpíše starostka, tak ten dom je za tri eurá naše. Otázka 

je, či má mesto získať dom, ktoré mali celý, celé roky 

v používaní Staré Mesto len kvôli tomu, že sú tam nejaké 

zmluvy.  

Takže, to je kompromis z našej strany, ktorý sme tu 

dali dokopy. Mne ide to, aby som získal byty. Ak aj to 

nebude, že vy s tým budete mať iné plány, my tie byty 

niekde inde budeme chcieť proste.  

A otváram diskusiu k tomuto, k tomuto bodu programu. 

Skúsme dať hlavy dokopy.  

Môžme ešte urobiť, že ten bod posunúť úplne na večer, 

aby sme si ešte naše oddelenia si to povedali. Neviem, či 

to je vôbec možné. Asi to ani neni možné, že? Posunúť bod 

na večer.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ne nechcem prerušiť zastup eee. Poďme na. 

Igor Polakovič,  

nech sa páči. 

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

Ja som síce cez prestávku teda ten materiál čítal 

a chcem upozorniť na to, že nemáme ho v elektronickej forme 

a v tej, ktorá je nám nakopírovaná, je šesť nečitateľných 

strán. Pozeral som aj u kolegov, je to všade to isté.  

Čiže, pre mňa je dosť ťažké sa tiež vyjadrovať 

v tomto momente k materiálu, ktorý si nedokážem ani 

poriadne prečítať. 

Tak neviem, že ako s týmto naložíme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka. 

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

Ja vám vysvetlím ten chvat, ktorý nastal. 

Ten chvat nastal preto, že my sme to riešili, nie je 

pravda, že pred dvoma mesiacmi. To, to že sa dohodlo 

memorandum je možno záležitosť nejakých troch týždňov keď 

prišla tá, to, tá veta, to znenie toho memoranda.  

A neviem, z z akých dôvodov, ale tým, že sme 

komunikovali a ten prísľub, ktorý bol daný aj na 

zastupiteľstve, že Staré Mesto neostane v štichu a že bude 

rovnakým spôsobom postupované teda aj v tej úhrade 
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päťdesiat percent pohľadávok mesta. Viete z čoho som bola 

obvinená? Aj vy? Zo spolčovania. A že za tri eurá ideme 

získať majetok, ktorý potom veriteľom povieme, že nemáme na 

dlhy.  

A do tohto rizika, si myslím, že ne nedostaňme kvôli 

MAJÁKU NÁDEJE, ktorý už prešiel obrovskou špinou, to, že či 

veriteľov budeme odpinkávať, že má, že v likvidácii nie je 

čo, lebo sme si dohodli, že neviem akých päťdesiat percent.  

Tieto správy sú. Sú vonku. Preto som pristúpila 

k tomuto.  

Nie je problém. Naozaj nie je problém nechať to 

rozhodovacom (gong) súde (poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

My sme o tomto debatovali aj na miestnej rade, na 

mestskej rade už pred vyše mesiacom a ja chcem v prvom rade 

poďakovať a som veľmi rád, že došlo k uplatneniu toho 

predkupného práva, pretože či už sa na to pozeráme´, že za 
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tri eurá, alebo za stodeväťdesiattisíc eur zachráni túto 

budovu, aby slúžila dobrému účelu v prospech mesta, je to 

stále výhodný díl (deal). 

A ja som jednoznačne za to, aby sa aj Starému Mestu 

kompenzovalo potom či už tých dvestotisíc eur, alebo ak 

budú vedieť túto budovu využívať nejakým dobrým 

verejnoprospešným účelom, aby im ju mesto zverilo. Nemám 

s tým problém.  

Ale chcem upozorniť, že to uznesenie, ktoré je tu 

predložené, minimálne v bode dva, podľa mňa je 

nevykonateľné. A to z dvoch dôvodov.  

Po prvé, o zverení, lebo ten dôvod jeden je spoločný 

a má dve také konzekvencie.  

Po prvé, o zverení rozhoduje vždycky mestské 

zastupiteľstvo. My sa nemôžme zaviazať, že hlavné mesto do 

dvoch mesiacov zverí tú budovu, pretože najbližšie dva 

mesiace, napríklad, zastupiteľstvo nebude zasadať.  

Čiže, ak by pani starostka požiadala o zverenie 

zajtra, tak aj ten schválený záväzok nemôžme splniť, 

pretože až na konci septembra bude ďalšie mestské 

zastupiteľstvo. 

Po druhé. Ja som presvedčený, že my sa nemôžme 

zaviazať, že hlavné mesto zverí, pretože to závisí od 
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hlasovania poslancov a môže sa stať, že to v septembri aj 

poslanci neodhlasujú. Čiže, nemôžme dať takýto záväzok, že 

zverí. Respektíve, môžme, ak by tento návrh uznesenia 

alternatíva dva bol preformulovaný pani starostkou takým 

spôsobom, že rovno teraz schválime zverenie s odkladacou 

podmienkou naplnenia nejakých vecí. Ale nemôžme dať, 

proste, bianko šek, zaviazať sa, že niečo zveríme, lebo 

potom ak v septembri to nebude odhlasované, alebo niekedy 

v budúcnosti, tak jednoducho, nebudeme vedieť takýto 

záväzok naplniť.  

Takže čisto formálna pripomienka.  

Ja dúfam, že sa dohodneme. Dúfam, že nakoniec všetci 

budú spokojní. Ale minimálne tá alternatíva dva uznesenia, 

ako je navrhnuté, je podľa mňa nevykonateľná a neodporúčam 

za ňu naozaj hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 
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Ja sa chcem pani starostky spýtať, bol tu racionálny 

návrh pána primátora. Mne sa zdá dobrým riešením. Len ja 

potrebujem vaše stanovisko, aby som vedela, ako mám 

hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Aufrichtová,  

samozrejme, zapnite jej to.  

Ja som. Áno. 

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

Uhm. Áno.  

Je to veľmi operatívne riešenie, ktoré by 

zabezpečilo, že MAJÁK ostane, ako využitie MAJÁKU ostane 

ako na sociálne účely. A mesto so Starým Mestom by tam mala 

nejaké sa, nájomné byty, ktoré by slúžili pre potreby 

zamestnancov, alebo teda, ako by sme si určili.  

To bolo práve ten návrh doplnenia uznesenia o tom, že 

spracujeme me memorandum s hlavným mestom o využití 

objektu.  

Ja dokážem tú alternatívu dva chápať tým, že keď toto 

zastupiteľstvo povie, že toto spraví, dajme tomu, že 

predĺžime tú lehotu na tri, alebo štyri mesiace a spraví 
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to, tak že to dodrží. A ja dovtedy teda budem splácať tie 

pohľadávky, ktoré tam prichádzajú.  

Ale určite keď neprijmeme dneska nejaké uznesenie, 

ostane na súd, aby rozhodol, že či predkupné právo je, 

alebo nie je, pretože dneska, hovorím ešte raz, ja som 

normálne v pluse ako mestská časť a ja nemôžem urobiť to, 

že vám podpíšem za tri eurá odkúpenie a pôjdem do mínusu. 

Takisto jak.  

Je to taká zvláštna situácia, že úplne chápem, že pán 

primátor nemôže konať ináč, ale ani ja nemôžem konať ináč. 

Takže, ja vám to, to (gong) neo neodstúpim to, mmm 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Dolinay, 

nech sa páči. 

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

Vďaka. 

Ako, je to hrozná škoda, že sa dostávame do tejto 

situácie, lebo úplne rozumiem postoju mesta. 

Samozrejme, musí hájiť svoje záujmy ako štatutár 

primátor, samozrejme musí ale hájiť svoje záujmy aj 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 347 

starostka Starého Mesta ako štatutárka jednak voči majetku, 

ale aj voči voličom. Voliči od nej očakávajú výsledky 

a nemôže proste toto pustiť len tak.  

A tu je akurát škoda, že naozaj bolo by ne, podľa mňa 

nedobré, keby to išlo až do toho nejakého súdu, kde každá 

jedna strana by musela jednak míňať svoje finančné 

prostriedky na niečo takéto.  

Mne sa  zhodou okolností paradoxne pozdáva tá lepšia 

alternatíva dvojka, aj keď 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Možno to preformulovanie by bolo asi na mieste, ale 

mne sa to veľmi, veľmi páči. Tak ako s primátor povedal, že 

áno, sme súčasťou nejakého mesta aj jednotlivé mestské 

časti, jednoducho, aj ten majetok MAJÁKU NÁDEJE je 

súčasťou, samozrejme, ale aj mestské časti Staré Mesto kde 

potenciálne by vznikli, a teda vznikajú tie dlhy oprávnené 

a ja si pamätám, že tu na zastupiteľstve naozaj zaznelo to, 

že Staré Mesto nenecháme v štichu.  

Priznám sa, že no, päťdesiat percent spolupodieľanie 

sa na dlhoch, neviem či je to to najsprávnejšie riešenie.  

A a 

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

Nie na tých dlhoch, to bolo na na tých, ktoré by 

vyšli z tých exek z tých  

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

Jasné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Exu. Nevadí.  

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

Ako, v každom prípade, je to asi, podľa mňa, ešte na 

dorokovanie možno, alebo prípadne tá alternatíva dva, keby 

bola preformulovaná, tak úplne si myslím, že je čistá.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej.  

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová, 

nech sa páči. 

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

Ja som veľmi rada, že sa pán Miškanin prihlásil do 

diskusie, lebo som ho chcela poprosiť. V tejto veci by ma 

veľmi zaujímal jeho názor na tento problém. 

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. 

Ja chcem len povedať, že ma veľmi mrzí takéto to, čo 

tu vnímam ako keby také prejavy nedôvery medzi vedením 

mesta a vedením Starého Mesta.  

Ja si myslím, že tu jednoznačne zažne zaznelo 

z obidvoch strán, že chceme sa dohodnúť, chceme nájsť 

riešenie tak, aby všetci boli spokojní a vyhrážať sa, že 

no, ale keď vy spravíte to, ja musím preventívne urobiť 

súdny spor a zažalovať vás, ako, nevydrží to už naozaj do 

septembra? A v septembri keď to už bude, tak to môžme 

normálne priniesť riešenie. Dohodnúť memorandum.  

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

Okej. 

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

A mať to proste vyriešené? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znie fajn.  

Pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Neviem, ja teda úplne detailne to nemám na 

naštudované, ale teraz, ak má mesto predkupné právo a za 

tri eurá si ho môže uplatniť. Skúsme dať dve fiktívne 

situácie.  

Mesto si uplatňuje za tri eura od spoločnosti Slovan, 

akciová spoločnosť predkupné právo. Bol by niekto za to, 

aby sme si ho kúpili? Uplatnili za sto, dvesto, tristo, 

štyristotisíc, keď ho máme za tri? Ja si myslím, že asi je 

odpoveď veľmi jasná aká by bola odpoveď.  
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Ja chápem. Staré Mesto je špecifické, lebo je 

súčasťou, ale okej. 

Druhá vec je, Staré Mesto má sú súkromnú spoločnosť, 

zase zoberme zro zrovna Slovan, ktorý má predkupné právo za 

tri eurá. Uplatnilo si ho a štatutár Starého Mesta 

nepodpíše zákonom uplatnené stanovené predkupné právo, lebo 

to preňho znamená stratu. A ja si to tiež toto neviem 

predstaviť.  

Akože, nič v zlom, ale podľa mňa, akože, obidve 

situácie je, že podľa mňa v tomto prípade chápem, že to je 

nešťastná situácia.  

Ale podľa mňa jednoznačne mesto koná tak, ako konať 

má. To znamená, za tri eurá si uplatňuje.  A že nezisková 

organizácia vyprodukovala nejakú stratu a ručí za ňu 

majetkom, na ktoré má niekto predkupné právo vo výške troch 

eur, bohužiaľ.  

No keby tam na tom nebolo predkupné právo, tak to má 

hodnotu znaleckej ceny. Ale keďže na to existuje predkupné 

právo vo výške troch eur, tak sa o znaleckej cene vôbec 

nemusíme rozprávať, pretože cena toho majetku je vo výške 

predkupného práva tri eurá. A cena znalecká 

sedemstoosemdesiattisíc, či akákoľvek, je len hypotetická, 

ktorá by nastala v prípade, že by si mesto neuplatnilo 

predkupné právo.  
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Ak sa teda mýlim, nech ma niekto opraví, ale, ako, 

v tomto prípade. Ešte raz. Situácia je nešťastná, rozumiem 

tomu, ale v tomto prípade si naozaj a určite niektorí 

poslanci a starostovia, ktorí sú súčane mestskí poslanci 

a alebo poslanci mestských častí a starostovia sú 

v nejakej, v nejakej dvojúlohe a majú hájiť záujmy aj 

mestskej časti, aj mesta. Ale myslím, že na tejto pôde 

a v tejto situácii, ak som teda nie, na niečo nezabudol, 

alebo niečo neprehliadol, je to pre mňa jednoznačne 

situácia pre mesto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka. 

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

Jano Hrčka,  

ten majetok nebol mestský. Je chybou zavedené.  

Ty by si si naozaj uplatňoval aj od Slovanu predkupné 

právo, keby si vedel, že Slovan drží peniaze nejakým 

mamičkám a ľudí, ktorých ožobračil o byty? A ty prichádzaš 

k majetku za euro, lebo náhodou niekto spravil chybu pre 

mesto? Veď buďme trochu morálni.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 353 

Naozaj. To je teraz sa stalo evidentne chybou, že 

minimálne nebolo povedané, že predkupné právo je mesta 

s povinnosťou okamžitého prevodu na Staré Mesto.  

Samozrejme, že toto mal hájiť starosta, ktorý 

podpisoval tú zmluvu. Spravil ju chybne. A ja teraz prosím 

toto zastupiteľstvo, aby v tejto chybe nepokračovalo, alebo 

nechám rozhodnúť súd, ktorý podľa mňa aj na toto 

prihliadne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán Szabo,  

budeme chcieť o chvíľku od vás nejakú odpoveď. Pohľad 

mesta. Dobre? Buďte pripravení. 

Pán Chren. 

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

Ďakujem. 

No, ja tomu stále úplne nerozumiem, pretože mesto 

nikdy nepovedalo, že to nevykompenzuje Starému Mestu. Hej? 

Naopak, ja tu cítim ochotu urobiť to. Takže je to taká 

jalová debata podľa mňa. 
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Ale ešte jednu dôležitú vec. Tuná pán kolega Jenčík 

mal dobrú pripomienku, len sa asi hanbí prihlásiť. 

Ako, to predkupné právo tam nie je pre srandu. Keby 

tam nebolo to predkupné právo, my sme o tú budovu asi 

prišli.  

Čiže, ono je veľmi dôležité, že tam to predkupné 

právo bolo. A nespochybňujme ho, prosím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Tešovič. 

Je tam, nie? 

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

Ďakujem. 

Ja by som len chcel povedať veľmi krátko, že tá 

debata je je v podstate síce obsiahla, ale podľa mňa úplne 

zbytočná, lebo ten návrh zmeny uznesenia tak, ako bol 

predložený, podľa môjho skromného názoru odporuje zákonu, 

lebo je v rozpore so zmluvným záväzkom, ktoré mesto 

uzatvorilo. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja ešte raz. 

No tak ja neviem, ak teda toto zastupiteľstvo 

odsúhlasilo, že si uplatňuje predkupné právo, tak malo 

právo predkupovať za nejakú cenu. 

Tak buď to právo malo, alebo nemalo. Ak to právo 

malo, vykoná sa. Ak to právo nemalo, tak sa nemáme o čom 

rozprávať. Ale ak tam to predkupné právo bolo, a áno, 

hovorím, je to špecifická situácia vzhľadom k Starému 

Mestu. Hlasovali by sme rovnako keby to bolo predkupné 

právo voči inému subjektu ako Starému Mestu? Ja som 

presvedčený, že nie.  

A teraz otázka znie. Hovorím ešte raz, je to 

špecifická situácia voči Starému Mestu, ale neviem si 

predstaviť, že by mesto postupovalo inak ako uplatnilo si 

predkupné právo. A áno, keďže je to súčasť mesta, poďme 

riešiť alternatívu kompenzácie vyriešenia iných vecí, ale 
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v tejto časti to nemô, podľa mňa, nemáme čo spájať, to je 

proste jednoznačné. Aspoň tak to vidím ja.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem pekne. 

Pani námestníčka. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja skúsim to tak ako keby že pos po rade, ako to je.  

Venujeme sa tomuto objektu, alebo tejto, aj, aj tomu 

predchádzajúcemu uzneseniu už viac, ako tri mesiace. 

My si jednoducho na základe uznesenia uplatňujeme 

a na základe platnej zmluvy predkupné právo, ktoré si 

uplatňujeme v hodnote tri eurá tak, ako to je v zmluve, 

podľa pôvodnej zmluvy.  

Ak si toto, ak, ak sa táto zmluva medzi Starým Mestom 

a hlavným mestom nepodpíše, tak, a teda ten termín beží do 

zajtra, čiže ak do zajtra nebude podpíša podpísaná táto 
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zmluva, tak majetok ostáva vo vlastníctve neziskovej 

organizácie, kde hrozí konkru konkurz a súdne konania. To 

znamená, že majetok neostane ani vo vlastníctve mesta, ani 

Starého Mesta. 

A teraz len poznámka.  

Hlavné mesto si takisto, vlastne si nesie svoje dlhy 

z predchádzajúceho obs obdobia, bude ich musieť vyplatiť po 

predchádzajúcom vedení. Budeme sa s tým musieť nejako vy 

vysporiadať. Akékoľvek memorandum by bolo pridané k tomuto 

uznesenium, tak to samotné memorandum nemá právnu silu, aby 

niekto niekomu niečo zaručoval. Čiže, môžeme zase stavať 

len na dôvere. 

A ak sme aj teraz parkovaciu politiku hlas, 

odhlasovali v tom, že prvé tie vyjadrenia boli, že 

primátorovi veríme, tak môžme si tu dohodnúť, nemusíme ani 

nejaké memorandá, že mesto bude súčinné, tak ako sme to 

pôvodne aj vyjadrili pri vlastne riešení tých problémov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďa ďakujem veľmi pekne. 

Prosím vás, pani poslankyne a poslanci,  
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súhlasili by ste, aby som dal trošku v predbehovaní 

sa slovo pánovi Miškaninovi? Lebo som zvedavý aj ja na jeho 

názor. Keď súhlasíte, tak. 

Ešte po tebe? Starostka? Dobre. 

Tak eš, ešte pani starostka a potom predbehneme pána 

Vetráka, on, on je v pohode, dúfam, a dáme slovo pánovi 

Miškaninovi. Dobre?  

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

Ono to možno trošku iba pomôže aj pri tom uvažovaní. 

Keď pán námestník primátora povedal, že ten, že to, 

že to predkupné právo tam bolo, tak právny zástupca Starého 

Mesta, ktorého (poznámka: nezrozumiteľné slovo) Staré Mesto 

štyridsaťtisíc, tento majetok hájil, mal to hájiť potom 

zástupca mesta, keď to, ke keď tento majetok.  

My sme to hájili práve preto, že sme si celý čas boli 

vedomí, že to je náš majetok. A dnes, ešte raz hovorím, mám 

na stole tridsaťtisícový platobný príkaz na to, že treba 

zaplatiť pohľadávku, ktorá tam vznikla.  

Nestavajte ma teraz do toho, že ja mám absolútnu 

dôveru. Myslím, že sme si ju napos v poslednom období 

ukázali akože na na maximálnej miere, ale tam je 

pohľadávka, ktorú treba do troch dní uhladiť. A preto chcem 
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vedieť jasné dneska uznesením, že či to pôjdeme do toho 

spolu, alebo, a teraz ešte raz hovorím, pani Štasselová, to 

nie je tak. Ja naozaj musím dať určiť súdu, že či môžem za 

takýchto okolností vôbec predkupné právo použiť. Lebo je 

úplne možné, že súd povie, že nie, ale ja.  

A veš viete čo je na tom zaujímavé? (gong) Pre mňa je 

každá (poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Skú skúsme. 

Milan, môž môžme ťa predbehnúť a nech nám povie pán 

Miškanin.  

Pán Miškanin,  

dáva, vám slovo. Skúste vzniesť svetlo do tejto 

situácie.  

Ing. Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 
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Neviem, či vnesiem úplne svetlo do tejto situácie, 

ale situácia je z môjho pohľadu veľmi jasná.  

Mesto má nejakú zmluvu, mesto si na základe 

uznesenia, ktoré bolo schválené uplatnilo predkupné právo, 

mesto za to zaplatilo, tým pádom z hľadiska nakladania maje 

maje s majetkom mesta, mesto je v pohode. 

To, ako ďalej bude konať mestská časť, ktorá vstúpila 

do nejakého vzmluvného vzťahu, z ktorého vyplynuli nejaké 

záväzky a a následné konzekvencie, to už je, poviem to tak, 

smola Starého Mesta. Ale my nemôžme dneska byť v pozícii, 

aby sme riešili to, že čo bude robiť Staré Mesto. My 

musíme, sme v pozícii mesta, a me a a musíme uplatňovať 

zásady a hájiť mestský majetok.  

Čo sa týka predloženého materiálu, čiže, tým pádom 

uznesenia alternatíva jedna je bezpredmetná.  

Uznesenie alternatíva dva, tak ako aj povedal pán 

starosta Chren, tak ako je na nadefinované, je zlé 

a odporúčam, ak sa, ak bude vôľa v zastupiteľstve 

v budúcnosti tento majetok zveriť a mesto to bude mať 

v majetku, tak potom treba naš na naformulovať nejak 

uznesenie, že v budúcnosti je možné to zverenie. Ale 

zaväzovať sa, že do dvoch mesiacov sa zverí majetok, to je 

tiež aj v rozpore so zákonom, lebo vy nemôžte niečo 

predikovať dopredu.  
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To je všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Keď do toho môžem vstúpiť ešte raz ja.  

To memorandum, ktoré sme mali podpísať bolo o tom, že 

sme sa mali dohodnúť akým spôsobom tých päťdesiat percent 

možných vzniknutých nákladov s likvidáciu to tých dlhov mmm 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

my my budeme riešiť.  

To bola tá naša ponuka, ktorú som tu aj predniesol 

a mal som pocit, že bola aj akceptovaná vami. Akurát, že 

potom už nedošlo k tomu, aby sme to nejak dotiahli a zrazu 

to chcete nejak zmeniť. 

To znamená, že poďme sa ešte raz o tom pobaviť, že 

získajme ten majetok do do nášho mesta  a my vám tu zase 

sľubujeme ešte raz, že nájdeme spôsob a môžme urobiť druhé 

kolo, ako Starému Mestu pomôcť v polovice všetkých 

finančných problémov, ktoré bude mať kvôli riešeniu tých 

dlhov, alebo tých, likvidáciu tých dlhov, alebo pohľadávok, 

ktoré na to vzniknú. 
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Ja proste, napriek tomu, že Staré Mesto milujem 

a chcem, aby nemalo dlhy, musím zastávať hlavné mesto a po 

pomôc, pomo, pomôcť s päťdesiat percentným, 

päťdesiatpercentnou veľkosťou dlhu je, podľa mňa, akože, 

férová vec. (gong) Hej?  

To znamená, že toto je stále náš návrh. A urobme to, 

že ja by som tento bod, keďže v podstate je nám jasné, že 

keďže to neni ani dobre napísané, že budeme sa my musieť 

dvaja dohodnúť na základe dôvery.  

Ja ťa prosím, aby si nám to zajtra podpísala, aby sa 

ten majetok nestratil a nájdeme, máme na to dva mesiace do 

septembra, nájdeme nejaký spôsob, aby Staré Mesto na tom 

úplne nezatratilo. 

Čo ponúkame teraz, je päťdesiat percent toho, čo tam 

vznikne.  

Áno, ty nesieš nejaké problémy z minulosti. aj ja 

nesiem. Ja som platil  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

státisíce.  

Prosím vás. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Da. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Iba sekundu. Dajme slovo pani starostke, nech sa 

nejak pohneme, akože.  

Ešte raz. Prepáčte. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Je mi to je ľúto, že to takto riešim. Ale ja idem do 

toho, že mám na stole tridsaťtisícovú faktúru a mám majetok 

za tristopäťdesiattisíc. 

To sú vážne veci. Lebo tých tristopäťdesiattisíc 

v reáli dneska mám. Takže, nehovorte mi, že ja som 

v mínuse. Staré Mesto je sústavne v pluse. Lebo má dneska 

polovicu sedemstotisícového majetku. A keď ju prevedie za 

tri eurá, tak už každá jedna pohľadávka bude znamenať mínus 

pre Staré Mesto. To je to, čo tu riešim dneska medzi vami. 

A to je to, čo hovorím, že áno, keď prídeme o tento majetok 

ako mesto, že príde v rámci konkurzu k jeho odpredaju 

nejakej tretej strane, Staré Mesto stále zostane dve 

dvestotisíc v pluse.  
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Ja sa snažím vyhovieť mestu, aby ten majetok tu 

zostal. Nie sebe. Ja som v pluse. V podstate keď vy.  

Vysvetlím, že tá pohľadávka sa, teda to to predkupné 

právo nie je možné uplatniť, nakoľko sú tam pohľadávky 

veriteľov a majetok, ktorým likvidovaná spoločnosť 

disponuje, je väčší ako tie pohľadávky, je treba uspokojiť 

tie pohľadávky a rozdiel sa rozdelí medzi vlastníkov 

majetku.  

Takže, ja som v zásade vždy v pluse. Akurát keď 

chcem, aby ten majetok ostal mestu, tak sa dostávam do 

rizika, ka, teraz vlastne som vystavená, že mám ísť do 

mínusu. A to nemôže jeden hospodár urobiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem pekne. 

Poďme teraz už podľa poriadku normálne.  

Pán poslanec Vetrák,  

nech sa páči.  

Pome to dodiskutovať. 

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

Ja som rád, že ma pán kontrolór predbehol, lebo on 

vlastne povedal to, okomentoval tie dva body, ako som ja 

chcel. Ale ja som to už našťastie nemusel. By si pani 

starostka po tých nízkoemisných zónach myslela, že som asi 

zaujatý.  

Takže, ďakujem, pán kontrolór. Ja si myslím to isté.  

Len stále, pani starostka, vyzerá to tak, že chce ísť 

do toho hlasovania, tak ja sa jej chcem spýtať, že ktorú 

alternatívu vy uprednostňujete, o ktorej budeme hlasovať 

ako o prvej, ak pôjdete ďalej.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Na záver dáme slovo sp ako keby spracovate.  

Nech sa páči, pán viceprimátor Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Ja sa pokúsim naozaj len vecne. 

Čiže, všetci rozumieme tomu, že nové, či Staré Mesto 

nevzni nevzniklo 11., čiže v novembri 2018 kedy si sa stala 

starostkou, to si všetci uvedomujeme. Všetci si 

uvedomujeme, že tento stav si nezapríčinila.  

Na druhej strane, stala si sa starostkou a o zverený 

majetok sa musíš starať. Hospodárne s ním nakladať. Musíš 

sa v najlepšom vedomí a svedomí o neho starať a to teraz 

ako. Lebo hovoríš, že ke nemusela som o to bojovať. No, 

musela. Zákon ti to tak určuje, že musela.  

Teraz na druhej strane mesto, ktoré si dalo nejakú 

ochrannú, presne na to sa dávajú predkupné práva, aby keď 

pochybí mestská časť, aby sa, aby mesto vedelo si svoj 

majetok si zachrániť. To sa volá to predkupné právo.  

A mesto si to predkupné právo upravuje. A mesto 

hovorí, že sa bude podieľať na tých problémoch z minulosti, 

ktoré si ty nezapríčinila. A bude sa s tebou o to mesto 

podieľať.  

Naopak, ideme zariskovať si tuto dve uznesenia, ktoré 

nikto nepozná, ktoré sú teraz na stole, že, že urobme 

nejaké pochybenie a niečo sa stane.  
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Nerozumiem tomu. Však normálne sa dohodnime. Normálne 

sa bavme, ale nene nenesme to do roviny, že ty si sa (gong) 

starala. Veď to je tvoja povinn 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starostka Chren. 

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

Ďakujem. 

Chcem poďakovať pánovi hlavnému kontrolórovi za to, 

že veľmi jasne to celé pomenoval a opísal.  

A naozaj, ako, príde mi to také zbytočné. Mám pocit, 

že tu sú dve strany, ktoré sa chcú dohodnúť. Nikto nechce 

ublížiť ani Starému Mestu, chceme zachrániť ten majetok 

a spejeme k tomu istému. Ale občas mám pocit, že keď tu na 

zastupiteľstve spejeme k tomu istému, tak niektoré strany 

sa musia najprv tridsaťkrát ohádzať o zem, aby sme sa potom 

dohodli na tom, čo sme sa mohli dohodnúť hneď úplne na 

začiatku a bez toho siahodlhého naťahovania času. 

Čiže, znova by som chcel apelovať. Sadnite si, možno 

dnes večer, dohodnite sa na tom memorande, dohodnite sa na 

riešení, vráťme sa k tomu zajtra, alebo sa k tomu vráťme 
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v septembri. Tá budova sa nepokazí, neuplynie jej záručná 

lehota. Máme čas to vyrokovať, nemusíme to tu riešiť úplne 

všetci. Dôležité je ju zachrániť a na to pán primátor kroky 

urobil. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Zuzana,  

podľa mňa predkupné právo je kvázi opcia. Je niečo, 

ako keby som ja povedal, že o desať rokov kúpim kilo zlata 

za stotisíc eur. Ak o desať rokov kilo zlata nemá hodnotu 

sto, ale dvesto, ty mi nemôžeš povedať, že stotisíc 

strácaš, lebo mi ho chceš predať za trhovú cenu. Ja som si 

ho pred predkúpil. Preddohodol som si cenu bez ohľadu na to 

akú bude mať trhovú cenu. A to je to isté predkupné právo.  

Predkupné právo stanovuje budúcu cenu bez ohľadu na 

to aká bude trhová cena.  

Čiže, znalecký posudok je irelevantný.  
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A nemôžeš, podľa môjho názoru, disponovať, že ty 

disponuješ takým majetkom. No, nie. Presne kvôli 

predkupnému právu, takým majetkom nedisponuješ. A práve ja 

by som si ako štatutár nedovolil neuplatniť predkupné právo 

a potom z toho znášal riziká.  

Takže, ja si možno myslím, že, že to ak akože až, 

podľa mňa, to je rizikantné, nenechať uplatniť mestu 

predkupné právo a z toho vyplývajúce možné problémy, ktoré 

by boli, je pre mňa, podľa mňa väčší problém.  

A ešte raz. Neni to tvoj problém, zdedila si ho, 

poďme ho riešiť. Ale myslím si, že naozaj to, čo je tu 

navrhnuté, vyzerá byť najrozumnejší spôsob. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne., 

Pán Tešovič. 

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

Ďakujem. 

Mne to stále nejak nedá, alebo nechápem logiku tejto 

celej konštrukcie.  
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Už som to hovoril na na zastupiteľstve, keď sme sa 

o tom bavili naposledy. Celá tá organizácia ide v právnom 

režime zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich 

verejnoprospešné služby.  

Ja znova opakujem už druhýkrát ma tomto fóre, že 

zriaďovateľ a likvidátor, čiže mestská časť Staré Mesto 

nezodpovedá za dlhy, ktoré tam ostali. Aj podľa paragrafu 

14 tohto zákona nezisková organizácia sa zrušuje za a e) 

vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásený 

konkurz pre nedostatok majetku.  

Čiže, to je úplne logická vec. Vy ste sa snažili to 

vysporiadať, chceli ste predať ten majetok, my sme si 

uplatnili predkupné práva, tým pádom nezostal tam žiadny 

majetak tok, vyhlásite konkurz, konkurzný súd v podstate 

zamietne ten návrh pre nedostatok majetku a jednoducho, 

tie, tie záväzky sú vysporiadané. Ako, tam nič iné sa nedá 

robiť.  

Vy, vôbec nechápem, prečo vy vôbec uvažujete nad tým, 

že by Staré Mesto prevzalo (gong) tie dlhy a platilo za ne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som len chcela podporiť návrh pána primátora, že 

plne sa stotožňujem s jeho názorom, pretože zastupuje mesto 

ako také a musí hájiť jeho záujmy. Takisto sa mi veľmi 

páčil názor pána Hrčku, kde pekne pomenoval vlastne 

skutočnosť, že raz bolo niečo dohodnuté a my ako mesto len 

využívame možnosť, ktorú, na ktorá nám vyplýva z tej 

zmluvy.  

A chápem, že pani starostka musí hájiť teda záujmy 

Starého Mesta, ale my sme poslanci mesta a musíme hájiť 

predovšetkým záujmy mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poznámka, pani Aufrichtová. 

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

Myslím si, že nakoľko je evidentné, že podpora 

niektorému z tých uznesení by nebola, ak môžem, tak by som 

stiahla toto uznesenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

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

A budeme postupovať, ale naozaj sa veľmi s právnikmi 

poradíme, pretože vymáhať si pohľadávky od likvidátora, 

pokiaľ je bonitný, je cesta. Máme také precedensy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Spolu to zvládneme, si myslím.  

Takže, bod je stiahnutý, Ideme, ideme ďalej. Ďalší 

bod.  

 

 

BOD 12 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 
PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ VALNÝM 
ZHROMAŽDENÍM OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo dvanásť. Môžme ísť. Bod číslo dvanásť 

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
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a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu á es (a.s.). 

Nech sa páči, poprosím eee kolegyňu Veroniku Ľahkú. 

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Obchodná spoločnosť OLO doručila mestu Prievidza 

materiály, ktoré budú prerokované na valnom zhromaždení 

a ktoré sú v zmysle zákona a takisto zásad s hospodárenia 

s majetkom mesta povinné, aby boli predo predrokované na 

mestskom zastupiteľstve. 

V zmysle predloženej účtovnej závierky za rok 2018 

vykázala spoločnosť OLO hospodársky výsledok po zdanení vo 

výške mínus tristopäťdesiatjednatisícdeväťstošesťdesiatdva 

celé desať eura.  

Návrh predstavenstva spoločnosti na naloženie a h 

z hospodárskym výsledkom spoločnosti je nasledovný, a to 

časť straty vo výške tridsaťdvatisícdvestosedemdesiatšesť 

celé deväť eura navrhujú vysporiadať z nerozdeleného zisku 

minulých rokov a zvyšok straty vo výške 

tristodevätnásťtisícšesťstoosemdesiatšesť eura navrhujú 

previesť na účet neuhradenej straty minulých rokov.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Tak. Pardo (prednášajúca so smiechom)  

Pre predložená účtovná závierka spoločnosti bola 

overená aj nezávislým audítorom, pričom dozorná rada 

takisto skonštatovala, že účtovná závierka bola zabezpečená 

v súlade so zákonom a že pravdivo zobrazuje výsledky 

hospodárenia tejto spoločnosti.  

S návrhom vyhla vyjadril súhlas aj oddelenie 

z rozpočtu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať uznesenie tak, ako je navrhované. 
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Čiže, berieme na vedomie Informáciu o materiáloch, 

jednak riadna individuálna závierka a potom návrh 

predstavenstva naloženie s hospodárskym výsledkom tak, ako 

to máme navrhnuté. 

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 tridsaťosem. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslankov, poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 12-Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

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

 

koniec poznámky)  

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz 

a likvidácia odpadu a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz 

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

04 Bratislava, IČO 00681300: 

1. Riadna individuálna závierka spoločnosti Odvoz a 

likvidácia odpadu a.s., za rok 2018, 

2. Návrh predstavenstva na naloženie s hospodárskym 

výsledkom spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., 

za rok 2018. 
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koniec poznámky) 

 

 

BOD 13 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 
PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ VALNÝM 
ZHROMAŽDENÍM OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTIMETRO BRATISLAVA A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo trinásť. Informácia o materiáloch, ktoré 

budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením 

obchodnej spoločnosti METRO Bratislava á es (a.s.). 

Nech sa páči,  

pani Ľahká. 

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Rovnako obchodná spoločnosť METRO predložila na 

rokovanie mestskému zastupiteľstvu svoju účtovnú závierku.  

V zmysle predloženej účtovnej závierky za rok 2018 

vykázala spoločnosť METRO hospodársky výsledok po zdanení 

vo výške dvadsaťštyritisícstopäťdesiat celé šesťdesiatdva 
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eura, pričom návrh predstavenstva spoločnosti na naloženie 

s hospodárskym výsledkom spoločnosti je nasledovný: 

Spoločnosť navrhuje výsledok hospodárenia po zdanení 

vo výške dvadsaťštyritisícstopäťdesiat celé šesťdesiatdva 

eura vložiť do Rezervného fondu spoločnosti, aby sa 

dosiahol svoju minimálnu zákonom stanovenú výšku.  

Uznesením mestskej rady hlavného mesta Slovenskej 

republiky  bolo mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 

odporučené prerokovať túto informáciu na svojom zasadnutí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie tak, ako bolo navrhnuté. 

Čiže, berieme na vedomie Informáciu o materiáloch, 

ktoré budú prerokované valným zhromaždením obchodnej 

spoločnosti METRO a tam je riadna individuálna závierka 
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a návrh predstavenstva na naloženie s hospodárskym 

výsledkom spoločnosti. 

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 tridsaťosem. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 13-Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

METRO Bratislava a.s. 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 
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J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 
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koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO 

Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne námestie 1, 811 01 

Bratislava, IČO 35732881: 

1. Riadna individuálna závierka spoločnosti METRO 

Bratislava a.s., za rok 2018, 

2. Návrh predstavenstva na naloženie s hospodárskymi 

výsledkom spoločnosti METRO Bratislava a.s., za rok 

2018. 

koniec poznámky) 
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SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM 14 AŽ 19 

BOD 14 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ 
PODNIK BRATISLAVA, AKCIOVÁ 
SPOLOČNOSŤ 

BOD 15 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI ODVOZ 
A LIKVIDÁCIA ODPADU A.S. 

BOD 16 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. 

BOD 17 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI METRO 
BRATISLAVA A.S. 

BOD 18 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
ORGANIZÁCIE MESTSKÉ LESY 
V BRATISLAVE 

BOD 19 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
ORGANIZÁCIE GENERÁLNY INVESTOR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod štrnásť, Personálne zmeny v orgánoch 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť. 
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Ak dovolíte, máme tu teraz nejakých iks bodov, ktoré 

budú, my by sme využili tento prvý bod, aby sme možno 

povedali o výberových, transparentných výberových konaniach 

niečo. 

Je tu Ján Mazúr, ktorý to mal na starosti za mesto.  

Takisto mmm to bude asi diskusia v rámci všetkých 

bodov a urobíme ju v tomto bode. Aby sa neopakovala. A bude 

sa o každom bode hlasovať postupne samostatne.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre? Myslím, že to je úplne okej. 

To znamená, že nech sa páči, začíname vlastne 

informáciou o  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. poradca riaditeľa magistrátu: 

Dobrý deň prajem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Aha.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. Začíname tou, bodom štrnásť, ale iba tento úvod 

urobí Ján Mazúr.  

Nech sa páči. 

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. poradca riaditeľa magistrátu: 

Dobrý deň prajem. 

Takže, mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy na svojom zasadnutí dňa  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Trošku hlasnejšie poprosím. 

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. poradca riaditeľa magistrátu: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

na svojom zasadnutí dňa 7. februára 2019 prijalo uznesenie 

číslo 38 19, ktorým schválilo zásady výberu členov orgánov 

obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta 

a rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených 

hlavným mestom SR Bratislavou.  
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V súlade so schválenými pravidlami vyhlásilo hlavné 

mesto výberové konanie na pozíciu predsedu predstavenstva 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

a tých, tých všetkých ostatných ďalších, čiže, Odvoz 

a likvidácia odpadu, akciová spoločnosť, Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť a taktiež METRO 

Bratislava, akciová spoločnosť a zároveň príspevkové 

organizácie Generálny investor Bratislavy a Mestské lesy 

v Bratislave. 

Do výberového konania na pozíciu predsedu 

predstavenstva Dopravný podnik Bratislava bolo celkovo do 

doručených dvadsaťštyri kompletných prihlášok. Z nich na 

základe životopisov, vzdelania a profesionálnej skúsenosti, 

referenciu uchádzačov a odporúčania personalistov výberová 

komisia pozvala desať uchádzačov na pohovor 

s personalistami. 

Na základe pohovorov s personalistami, kontroly 

integrity a hodnotenia, zostavila výberová komisia rebríček 

najvhodnejších uchádzačov o pozíciu predsedu predstavenstva 

dépébé (DPB) na verejné a neverejné vypočutie. 

Následne neverejné a verejné vypočutie sa konalo 10. 

6. 2019. Na základe odporúčania výberovej komisie, teda pán 

primátor odporúča, alebo pardon, na základe všetkých 

zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia 

a následného hlasovania komisia odporučila primátorovi 
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navrhnúť na tomto mestskom zastupiteľstve Martina 

Rybanského za predsedu predstavenstva dépébé (DPB). 

Mestskému zastupiteľstvu v zmysle zákona o hlavnom 

meste SR Bratislave a taktiež štatútu prináleží schvaľovať 

zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov.  

V zmysle zásad hospodárenia sa vyžaduje 

predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom 

v prípade vymenovania členov štatutárnych a kontrolných 

orgánov. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov 

hlavného mesta do týchto orgánov. 

Na základe uvedeného predkladáme mestskému 

zastupiteľstvu návrh na schvaľovanie odvolania inžiniera 

Michala Dekánka a vymenovania inžiniera Martina Rybanského 

za predsedu predstavenstva spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Chcem iba na začiatku povedať, že my sme pozvali aj, 

ak to vznikne z diskusie, sú tu aj daní vybratí ľudia okrem 
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jedného podniku, myslím, že béveesky (BVS) a eee keď to 

bude vyžadovať diskusia, sú ochotní samozrejme odpovedať na 

vaše otázky.  

Pán Pilinský,  

nech sa páči. 

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

Pán primátor,  

ja dávam procedurálny návrh, aby sme prerokovali, 

respektíve otvorili  vo všetkých týchto štyroch bodov, to 

znamená všetky tieto zmeny v podnikoch aj v, či v šiestich? 

V šiestich naraz. Lebo však predsa len tá, tá problematika 

bude rovnaká. Výberové konania a tie nastavené kritériá. 

Ale samozrejme, že hlasovanie potom bude jednotlivé.  

Dobre?  

Ďakujem. 

Takže, ak s tým je všeobecný súhlas, alebo teda, ak, 

je to môj návrh. O o procedurálnom sa hlasuje hneď. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 
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Iba, iba si vysvetlíme, že ako to bude fungovať. Že 

však, aj tak ideme postupne diskutovať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Rozumiem. Dobre.  

Keď vy ste s tým okej, samozrejme. 

Tak dá 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre.  

To znamená, že dáme eee. Dajme o tom hlasovať, asi, 

Milan, nie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak nech sa páči, Milan, daj, povedz že, alebo dám ja 

hlasovať teda o procedurálnom návrhu o tom, aby tá diskusia 

prebehla ako keby spoločná. Dobre? 

Nech sa páči, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Že to bude (poznámka: nezrozumiteľné slovo), takže 

dve minúty budú (poznámka: nezrozumiteľné slová) 
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(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: počuť hovor mimo mikrofón – mužský hlas) 

Dobre. Dobre. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ja po, ja vás poprosím, aby sme teraz obnovili tú 

minútu na prihlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Za tridsaťsedem, proti jedna, zdržalo sa jedna a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Body 14 až 19-Personálne zmeny v orgánoch obchodných 
spoločností a príspevkovej organizácii body 14 až 19 

 
-procedurálny návrh p. Pilinského, aby prebehla spoločná 

diskusia vo všetkých bodoch 14 až 19 týkajúcich sa 
personálnych zmien 

 Prítomní: 39 Áno 37 Nie: 1 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 
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M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  NIE Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
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J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A teraz otváram ešte tú minútu na prihlasovanie, aby 

bola, dobre? Lebo to je viac bodov. 

Nech sa páči,  

pán Mrva. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Tým, že je otvorená diskusia k všetkým, ja ako člen 

jednej z výberovej komisii musím naozaj veľmi pekne 

poďakovať pánovi Mazúrovi, pretože tak, ako bolo s nami 

komunikované, členmi výberovej komisie, bol jeden 

neuveriteľne profesionálny prístup, ktorý som ne odcenil 

nie len ja ako poslanec, ale naozaj, ocenili to všetci 

členovia výberovej komisie, ktorí hovorili, že je to tak 

vysoko nastavený štandard komunikácie a transparentnosti, 

ktorý môže byť vzorom pre ostatné mestské časti. 

Ja mu týmto ďakujem. 
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Ja celý život sa pohybujem v súkromnom sektore a toto 

bolo minimálne porovnateľné s tým, čo tam sa roky, roky 

nastavuje zo strany veľkých oddelení ej džár (HR). 

Čiže, ešte raz ďakujem a držím palce pri tejto 

diskusii. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Jakú pietu, jedna veľká červená čiara medzi súkromným 

sektorom a verejným. To, čo je vo verejnom sektore možné 

a odporúčané, to je v súkromnom sektore tabu. Napríklad, 

zverejňovanie osobných údajov.  

Čiže, nepleťme si to, čo môže byť veľmi dobré 

v súkromnom, môže byť veľmi zlé v privátnom. 

Ja ale by som bola rada, aby sme naozaj tu 

nechaosili, lebo neviem si predstaviť ako, akým spôsobom 

budeme komunikovať s so zavolanými riaditeľmi. Ja som 

chcela, aby predstúpil, teda, prvý, ak budú mať nejakí 
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poslanci naňho nejaké otázky, tak zodpovie. A takto by mal 

postupovať každý jeden z týchto riaditeľov. 

Ja by som mala iba na jedného, a to je riaditeľ, 

alebo teda kandidát na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť. 

Vysvetlím prečo.  

A chcem sa k tomu aj vyjadriť, aby sa to zle 

nevykladalo, moje rozhodnutie je ho nepodporiť, iba 

jediného tohto kandidáta, napriek tomu, že som bola 

v výberovej komisii v neverejnej aj verejnej. Chcem 

vysvetliť ten môj postoj. 

Budem veľmi obhajovať postup, budem veľmi obhajovať 

korektnosť, akým spôsobom sa všetci kandidáti vyberali, aj 

celý tento postup kohokoľvek, aj z médií, zastanem sa 

naozaj magistrátu, že to robil poctivo, ale k tomuto 

konkrétnemu vybratému uchádzačovi mám výhrady voči jeho 

kreativite, aj voči možno niektorým osobným vlastnostiam. 

Myslím si, že ten kto vstupuje do súkro, do verejnej sféry, 

musí ísť trošku s kožou na trh a obetovať sa za vec. To 

znamená za to, aby bola kvalitná voda. Neni to jeho nejaká 

osobná prestíž. Musí tam byť tento, táto osobnosť zrelá.  

Ja v tomto prípade, v tomto jednom konkrétnom nemám 

to presvedčenie, preto sa zdržím pri jeho voľbe. Ale dám mu 

šancu ešte vystúpiť, možnože ma presvedčí. Nemyslím týmto 

vystúmením, ale ak bude schválený, tak svojim postojom 
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k verejnej správe. Pretože to je trošku iné kafé ako 

súkromná sféra. Tu sa obetuvávajú obličky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa,  

akurát on tu jediný neni, lebo nemohol prísť. Je 

v zahraničí. Tak je mi to ľúto, že akurát on jediný. 

Pán starosta Hrčka,  

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som sa tento rok bohužiaľ ne nemohol zúčastniť 

výberových konaní napriek tomu, že som sa na ne prihlásil, 

ale ešte predtým než som vedel ich termíny, som bohužiaľ 

potvrdil a zaplatil pobyt v zahraničí a tým pádom som to už 

nemohol stopiť. A jediný voľný deň sme mali mimoriadne 

zastupiteľstvo. 

Čiže, všetko informácie, ktoré mám, mám síce 

dodatočne len s papierov, nevidel som osobne. Je možné, že 

keby som bol osobne na tých výberových konaniach, mám iný 

názor.  
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Z toho, čo som videl, naozaj, eee, nedá sa to 

porovnať spred štyroch rokov.  Keď som sa teda pýtal, a tie 

niektoré veci som žiadal o vysvetlenie, bola veľká ochota, 

ukázali sa všetky podklady, vysvetlili sa veci aj keď som 

kládol v niektorých prípadoch asi nepríjemné otázky, nebol 

problém na ne odpovedať.  

Čiže, čo sa tohto týka, nemám žiadnu výhradu a nemám 

žiadny pocit, že by sa mi niečo zatajovalo, alebo nejakým 

spôsobom skrývalo.  

Napriek tomu, s jedným, s jednou voľbou nie som 

stotožnený. (poznámka: nezrozumiteľné slovo) ho vybrala 

výberová komisia. Myslím, že to bolo ovplyvnené aj tým, že 

z piatich ľudí, z ktorých sa nakoniec malo vyberať, myslím 

že dvaja v tom finále odstúpili a tým pádom sa vyberalo iba 

z troch a nie z piatich. A aj to malo na to nejaký vplyv. 

Ale teda poviem aké mám ja výhrady, bez ohľadu na to, 

že ne nijakým spôsobom bez toho, aby som čítal čokoľvek na 

internete, alebo akýmkoľvek spôsobom sa týmto zapodieval, 

pre mňa sú to dve veci.  

Teda jedna, jeden a konkrétne, pán Rybanský 

k dnešnému dňu má tridsať rokov. Ja som síce veľký fanúšik 

mladých ľudí, ale nemyslím si, že tridsaťročný človek má 

dostatočnú zrelosť na to, aby viedol Dopravný podnik 
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Bratislava s obratom stodvadsať miliónov eur a s hodnotou 

majetku zhruba miliardu.  

Vedel by som to ešte možno pochopiť, keby som si 

o ňom na internete prečítal jeho angažovanosť, nejaké 

vystúpenia a publikácie. Niečo podobné. Ale bohužiaľ, moc 

toho o ňom na internete nájsť neviem. Čiže, neviem si 

prečítať jeho názory, jeho postoje, jeho veci. Takže, viem 

posudzovať len z toho, čo som sa, k čomu som sa dostal. Čo 

je prvá vec, voči ktorej mám teda voči nemu výhradu. Ale 

bola by to tá menšia.  

Tá väčšia výhrada voči nemu je, že nastúpil do 

Dopravného podniku v vo februári 2016, to znamená tri 

mesiace po minulom vedení. Vtedy mal, ak si dobre, ak to 

dobre počítam ešte necelých dvadsaťsed dvadsaťsedem rokov 

mal vtedy, ešte nemal dvadsaťosem a stal sa riaditeľom eee 

divízie autobusov. Čo pri tom ako sa v minulosti diali 

niektoré veci. 

Ešte raz, nespochybňujem, môže byť naozaj šikovný. 

Nevidel som ho osobne, a ale na dvadsaťsedemročného takisto 

bez nejakých vtedy extra veľkých skúseností a životopisu, 

to nebolo adekvátne. Čiže, dostal sa na pozíciu, ktorá ani 

v tom čase nebola adekvátna.  
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A ešte raz. Mohol z tých troch kandidátov presvedčiť, 

vyjsť najlepšie, nepochybujem, nespochybňujem to, avšak ja 

zaňho určite nemôžem z týchto dôvodov hlasovať.  

Čiže, pri ostatných nemám problém a pri tomto, 

napriek tomu, že dôverujem procesu a úprimnosti, ktorým bol 

braný, mám za to, že z hľadiska procesu sa udiali niektoré 

veci, ako napríklad, odstúpenie tých dvoch kandidátov, kedy 

sa vyberalo z z troch, nie  z piatich a vybral sa človek, 

ktorý môže byť šikovný, možno by na toto mohol spĺňať 

a vedieť presvedčiť po pár rokoch, ale tak maximálne na 

člena predstavenstva by som si ho aj osobne vedel 

predstaviť, nie na predsedu. 

Čiže toľko z mojej strany.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 
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Začal by som asi tým, že už samotné nastavenie 

vlastne tých pravidiel, ktoré sme si prijali, bolo, boli, 

bolo z môjho pohľadu oveľa lepšie, ako to bolo v minulosti.  

Troch, trochu som mal pochybnosti, ale vtedy som do 

toho nejako nevŕtal, o tom, že podľa mňa, tá výberová 

komisia mala dosť voľné ruky, tak ako to bolo nastavené. 

O čom za chvíľočku budem rozprávať trocha viacej, lebo to 

ma tam vyrušuje pri niektorých z tých výberových konaní.  

Ale myslím si, že teda, zopakujem to, že ten samotný 

materiál, aj spôsob akým to aj bola vôľa nastaviť, aj bolo 

nastavené, je veľký posun vpred.  

Druhé to čo tu bolo povedané, keďže je tu aj pán 

Mazúr osobne, nakoniec my spolu sedíme aj v dozornej rade 

OLA (OLO), takže sa stretávame častejšie, ale musím 

povedať, že ten jeho prístup k veci aj vlastne ochota 

vysvetliť, bol veľmi profesionálny. V podstate ja som, 

poviem tak, že keď som sa na neho obrátil kedykoľvek, 

v princípe od rána do polnoci, tak zhruba do troch hodín 

som mal vždy odpoveď. Mal som vždy aj nejaký podklad. Či už 

to bolo stanovisko etického poradcu.  

Jednoducho, veľmi profesionálnym spôsobom teda tá 

komunikácia prebiehala. 
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Čo, čo ma trocha vyrušovalo v tom procese, ja 

nehovorím, že to bol nejaký úmysel, proste, nejakým 

spôsobom sa to deje. Niektorí ľudia aj využívajú základné 

možnosti, ale teda chcem to spomenúť možno aj pre 

budúcnosť, niečo sa bude musieť aj v zákone zmeniť. 

Jednoducho, myslím si, že ľudia, ktorí kandidujú na funkciu 

vo verejnej správe, alebo verejné funkcie, by jednoducho 

mali mať, mali povi, mať povinnosť zverejňovať svoje 

životopisy už ako kandidáti bez toho, aby mali právo ich 

stiahnuť. Proste kvôli osobným údajom. 

V parlamente niekoľkokrát taký návrh bol predkladaný 

za posledné roky. V po. Pôvodne ho navrhovala veľmi často 

poslankyňa Jurínová. Tá je teraz županka v Žiline. Potom to 

prebrala Veronika Remišová. Tá sa aj dohodla s bývalou 

ministerkou spravodlivosti pani Žitňanskou, že to už bude 

aj takto zakotvené. Zase došlo k zmene ministerky, takže sa 

to nikdy vlastne neudialo.  

Ale tuná sme boli svedkami toho, že tí jednoducho 

kandidáti sa začali vyhovárať na to, že sa im skriví   

nejaký vlas na hlave, alebo až po to, že by mohli prísť 

o zamestnanie. A jednoducho, sťahovali tie súhlasy 

s osobnými údajmi. A my dneska vlastne nevieme, nevieme 

porovnať, nevieme kto to vlastne bol.  

Čiže, toto je taký prvý moment, ktorý ma tam 

vyrušoval. Ale viem, že  vedenie mesta s tým veľmi asi 
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spraviť nemohlo. Proste, tí ľudia využili svoje zákonné 

možnosti. 

Ak by som hovoril troška dlhšie, tak poprosím 

o predĺženie toho príspevku. 

A druhá vec, ktorá ma tam nejakým spôsobom vyrušuje, 

to je, to je vlastne to, že tá výberová komisia mala, by 

som povedal, až také veľké právomoci byť, byť kreatívna. Ja 

sa priznám, že som, v súkromnej sfére je to asi zvyklosť. 

Tam som nikdy nebol v nejakých výberových komisiách. Som 

bol vo výberovej komisii ak skôr na verejné funkcie, či už 

tuná na Slovensku, alebo v Bruseli v zahraničí v EPSE.  

Ale proste, tam keď na verejnú funkciu boli nastavené 

kritériá, tak tie boli nastavené na pevno. Proste, tam, tam 

neexistuje to, že niekto sa tam začne z výberovej komisie 

hrať s tým, že keď poviem raz, že osem rokov, tak zrazu 

stačí päť. Keď poviem, že niekto má mať vzdelanie 

technologického zamerania, že príbuzný odbor zrazu bude 

právo. Proste, jednoducho, vo verejnej sfére takéto veci 

sú, podľa mňa, za čiarou. A tuná sa to vyriešilo takým 

záhadným spôsobom, že v predvetí toho inzerátu bolo 

povedané, že ideálny kandidát by mal mať takéto, by mal 

spĺňať takéto kritériá. A ten ideálny kandidát ale žiaľ ani 

v poznámke pod čiarou v tom inzeráte nebolo napísané, čo to 

má znamenať ten ideálny kandidát. 
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Čiže, ja sa obávam, že niekto, kto to zobral vážne 

tie kritériá, že osem rokov a mal iba päť, alebo sedem, že 

sa ani neprihlásil do toho konkurzu a mohol byť, napríklad, 

najlepší. Ešte lepší, ako tí, čo tu b (gong) 

No a toto ma dosť vyrušuje. A priznám sa, že ja 

vlastne ani netuším, že v ktorých z týchto šiestich 

výberových konaní bola tá komisia takýmto spôsobom 

kreatívna. A keďže je tu pán Mazúr, tak ja by som sa ho 

chcel spýtať, využiť jeho prítomnosť a spýtať sa, že teda, 

v ktorých z týchto šiestich prípadoch bola tá komisia takto 

kreatívna, že išla proste širšie ako tie kritériá, ktoré 

tam boli výslovne vymenované. Ja si to tu poznačím, ja sa 

potom podľa toho budem rozhodovať do n, chcem. To je prvá 

otázka. 

Pán, myslím pán Olajoš, ktorý je v béveeske, som 

počul, že tu nie je, tak chcel som mu položiť otázku 

ohľadne tej formy vstupu strategického investora do 

podniku, nech mi to bližšie vysvetlí. Troška mi to zaváňalo 

takou privatizáciou toho podniku. Ale nie je tu, tak 

nespýtam sa.  

No a, ak je tu pán, pán Maslák, ktorý by mal byť 

šéfom OLA (OLO), to ma tak naviac zaujíma, keďže som tam 

momentálne predsedom dozornej rady, tak jeho sa chcem 

spýtať troška bližšie, ak by mi vedel vysvetliť, akým 

spôsobom chce navyšovať tých zamestnancov? On tam mal v tom 
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pláne rozvoja, že nárast zamestnancov. Tak som sa chcel 

spýtať, že teda aký má presne plán? Už aj kvôli tomu, že 

tie personálne výdavky v OLE (OLO) boli za minulý rok jeden 

z troch faktorov, ktorý, ktorý vlastne spôsobil to, že sa 

tá spoločnosť dostala do mínusu. Nebol najväčším z tých 

faktorov, tam je niečo iné, teraz nechcem o tom hovoriť, 

ale to by som rád počul, že aká je  presnejšie tá jeho 

predstava. 

Ale dôležitejšie je, samozrejme, alebo rovnako 

dôležité je to, čo mi  povie pán Mazúr ohľadne tých, tej 

kreativity tej výberovej komisie.  

Tak ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, že otázky pôjdu asi na koniec. Keď nás 

kandidáti počujú, tak si ich iba zapisujte, aby, aby ste 

vedeli. 

Pán Karman,  

faktická, nech sa páči. 
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Ing. Ján   K a r m a n ,  poslanec MsZ: 

No, verejná správa ide bezpochyby v špeciálnom 

režime. Ale potom tu máme naozaj takých špecialistov, že 

buď sú to neschopní ľudia, alebo sú to ľudia s rôznymi 

záujmami.  

To, čo by malo byť našim cieľom, je siahnuť po 

kvalitných ľuďoch ideálne zo súkromnej sféry. Pokiaľ ich 

chceme mať nových.  

A je úplne bežné, že pracovné miesto sa získava ešte 

v čase, keď pracujú na nejakom, na nejakej inej pracovnej 

pozícii. Tak je to v súkromnej sfére.  

To, že verejná správa ide už v špeciálnom režime, tak 

dobre. Tak buď si povieme, že okej, chceme v tom ostať, ale 

potom nám opäť tu ostanú len kandidáti, ktorí sú už 

zacyklení v tom kruhu, alebo sa pokúsime získať aj novú 

kvalitu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pek pekne. 

Pán Vetrák,  

chcete ešte reagovať? 

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

Ja som len chcel reagovať, že ja vôbec a dúfam, že to 

tak nebolo pochopené, že ja by som sa nejako bránil prílevu 

ľudí zo súkromného sektora do verejných funkcií, ale 

jednoducho, funkcie, ktoré sú volené, alebo menované 

verejnými funkcionármi, proste, musia požívať iný štandard, 

a to je jedno, či tam ide súkromník, alebo človek 

z verejnej správy. Proste, ten človek si musí byť vedomý, 

že jednoducho, musí odkryť viac karty, tak ako keď my ideme 

za poslancov, máme majetkové priznania a podobne. 

Jednoducho, nemôže sa tváriť, že, a mne sa teraz skriví 

vlas na hlave, tak ja stiahnem súhlas so svojimi osobnými 

údajmi. Proste, to by malo byť úplne neprijateľné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Dolinay,  

máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 

No, ja mám ten pocit, že práve tuná pri týchto 

výberových konaniach boli naozaj, si myslím, že tak 

otvorené, tak transparentné a tak nastavené, že nešli ani 
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do jedného, ani do druhého extrému. Že naozaj aj pri tej 

snahe získať tých kvalitných ľudí z súkromného sektora. 

A áno, bola tu možnosť keď neprešli tým prvým sitom, v tej, 

keď sa dostali do toho druhého sita, museli odkryť karty. 

Či už životopisy, prešli verejným vypočutím. Že takéto, 

takáto miera transparentnosti, dokonca aj Transprarensy 

Internešonal (Tranparency International) ocenila tieto 

transparentné výberové konania ako je na tie najlepšie, 

ktoré mesto za zažilo. 

Tak. 

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak nemám dôvod nespochybňovať ich, keď prešli naozaj 

celým týmto sitom a komisiami, ktoré boli z rô zostavené 

z rôznych ľudí, z rôznych profesií a ešte aj my, poslanci 

sme tam mali svoje zastúpenie.  

To, že sa teraz ob objavujú rôzne hejterské mejly 

(maily), často anonymy, dokonca skôr vyvoláva vo mne pocit 

ešte väčšej dôvery v tieto výberká, zvlášť ak sú to 

anonymy. A keď sú niekedy pod podpísané, aj tak je to často 

od ľudí, ktorí práve ich osobná integrita nie je úplne 

taká, že prešli, napríklad, možno do toho tur druhého kola. 

Takže, ja nemám dôvod nespochybňovať tieto výberká.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dôvod  

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

Spochybňovať, pardon, ďakujem. 

A eee to, čo odporučila komisia, tak ja za to 

zahlasujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Chren,  

máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som bol členom jednej z výberovej komisií. Členom 

výberovej komisie na generálneho riaditeľa OLO a musím 

potvrdiť v priebehu toho tej komisie, keď sa pozriem na to, 

že kto nakoniec vyšiel ako víťaz, že to konanie bolo naozaj 

transparentné a že prvýkrát v histórii tohto mesta vyhral 

asi niekto bez nejakej tlačenky alebo protekcie. A za túto 

komisiu to môžem naozaj povedať. 
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Nie som si úplne istý, či vyhral najkvalitnejší 

z tých kandidátov, ale mám naozaj úplne čestný dojem, že 

vyhral človek, ktorý tam nebol vopred  určený a vopred 

vybratý a bolo to naozaj férové rozhodovanie komisie takým 

spôsobom, ako komisia rozhodovať má. 

Ak by som náhodou potreboval viac času, poprosím 

o tie extra minúty. 

My dnes rozhodujeme o obsadení, my dnes vlastne 

svojim hlasovaním budeme vyjadrovať dôveru voči výsledkom 

výberových komisií nominantom na posty šéfov jednotlivých 

mestských firiem.  

A dôvera, tak bola aj svojim spôsobom posudzovaná 

v tých výberových konaniach, sa skladá z dvoch takých 

základných faktorov.  

Prvým z tých faktorov je integrita.  

Keď máte nejakého najlepšieho kamaráta, s ktorým ste 

vyrastali, ktorý vždy dodržal slovo, vždy vám vrátil 

peniaze, čo ste mu požičali a niečo od vás potrebuje, alebo 

vy od neho niečo potrebujete, spoľahnete sa naňho, lebo má 

u vás vysokú mieru integrity. Nikdy vás neoklamal, nikdy 

vás nesklamal. 

Ale ak vám lekári, napríklad, diagnostikujú nádor na 

mozgu, tak nepôjdete za týmto kamarátom a nedáte mu do ruky 
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skalpel, aby vám ho vyoperoval, pretože druhou zložkou 

dôvery je odbornosť. Kompetentnosť. A v takom prípade si 

vyberať, vyberiete lekára, ktorý možno ani nemá tú 

najlepšiu mieru integrity, ale je tým najlepším 

neurochirurgom, hoci si od vás možno aj vypýta aj úplatok 

za tú operáciu.  

A je veľmi ťažké nájsť ten geniálny mix, ten najlepší 

mix integrity a odbornosti pri výbere šéfov mies mestských 

podnikov. 

Za OLO musím povedať, že komisia a pravdepodobne 

z toho, čo som čítal a videl v zápisniciach z ostatných 

komisií, komisie výberové rozhodovali takým spôsobom, že 

vyslovene uprednostňovali a kládli oveľa väčší dôraz na 

integritu než na kompetentnosť v týchto výberových 

konaniach. A niet sa čomu čudovať po tých skúsenostiach, 

ktoré tu mali.  

Ale naozaj tu je jedna výnimka, o ktorej hovoril už 

pán starosta Hrčka, kde na rozdiel od všetkých ostatných 

podnikov, je kladená, sú kladené argumenty o odbornosti 

vysoko nad rámec argumentov osobnej integrite daného 

víťaza. Je to práve bod, o ktorom teraz rokujeme, miesto 

dopravného podniku.  

A nechcem o tom, nakoniec už o tom písali aj médiá, 

ja osobne nebudem môcť zahlasovať za tohto jedného 
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kandidáta a viem, že mnohí kolegovia a kolegovia majú 

osobný problém po tom všetkom, čo bolo publikované 

v médiách, práve že ide o túto oblasť, kde za seba musím 

povedať, že je to jediné meno, o ktorom som vedel už 

vopred, že má byť víťazom ešte pred uskutočnením výberových 

konaní zo všetkých ostatných podnikov. Nikde inde žiadne 

také reči, na rozdiel od minulosti neboli.  

A ani, ani nebudem rozprávať o detailoch, ktoré 

neboli popísané, že Dopravný podnik sponzoroval kampaň 

jedného protikandidáta a jedného kandidáta na starostu 

Ružinova práve keď tam tento človek pracoval. A to, to sú 

také, možno, osobné veci. 

Ale mám zásadný procedurálny návrh, pretože viem, že 

viacerí možno zvažujú a možno sa aj boja nejakým spôsobom 

vyjadriť svoj názor, lebo si hovoria, že Dopravný podnik im 

potom nebude čistiť  zastávky, alebo opravovať a podobne. 

Dúfam, že toto sa nestane.  

Musím aj povedať, že ak teda stojíte za touto 

nomináciou, tak v tomto prípade neplatí, že sa budeme môcť 

vyhovárať na to, že je to nejaký nezávislý odborník vybratý 

výberovou komisiou. V tomto prípade nasadzuje aj primátor 

svoj osobný kredit (gong) za tohto človeka a jednoznačne 

zaňho preberá zodpovednosť.  
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Ale možno aby to naozaj bolo férové, čestné a bez 

nejakého nátlaku, tak dávam procedurálny návrh, aby sa 

o voľbe riaditeľa  Dopravného podniku hlasovalo tajne. Aby 

každý naozaj z poslancov mohol vyjadriť svoj názor bez 

toho, aby mal nejakú obavu, že sa mu to potom nejakým 

spôsobom vráti.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže hlasujeme hneď. 

Ja chcem.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Ja iba poviem niečo vec, že  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

My robíme transparentné výberové konania a chceme 

hlasovať o niekom tajne? To mi ako keby, prepáč, starosta, 

ale to mi, že absolútne nejde dokopy. Tajne hlasujú teraz 

sudcov ústavných a špekulujú tam a s. A a a. 

Keď, nech každý dá svoj hlas, má na to absolútne 

právo a nech si za ním stojí.  
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Práve, práve tá tajná voľba mi príde ako to, čo je, 

čo nie je moc v poriadku v tomto prípade.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Formálne nejde spraviť to, že má človek príspevok 

a v rámci príspevku dá procedurálny návrh. On musí dať 

samostatne. Môže byť aj v rámci faktickej. Ale musí byť 

samostatne odôvodnený.  

Čiže, pán poslanec si to neuvedomil asi, ale on 

spojil aj príspevok, aj procedurálny. To nejde momentálne.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Keď, keď to je možné, tak o tom, samozrejme, 

hlasujme.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 
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... poradili, lebo možno ak majú kolegovia iný názor, 

tak ja budem rešpektovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neurobme chybu iba.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Tak návrhová komisia sa nazdáva, že to nevyzeralo ako 

odôvodnenie procedurálneho návrhu, ale keďže je viacero 

ešte prihlásených poslancov, tak sa to dá spraviť 

kedykoľvek vo faktickej, keď je vôľa na to z vašej strany.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Takže ideme ďalej a 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ideme, ideme ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Dobre.  

Ďakujem pekne. 

Pán Grendel. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som bol v rovnakej komisii ako pozorovateľ, teda 

v rovnakej komisii ako pán poslanec Chren a môžem potvrdiť, 

že závery komisie sú zhodné s tým, ako by som sa rozhodol 

aj ja.  

Keďže som bol pozorovateľ, nemal som hlasovacie 

právo, alebo právo pýtať sa na neverejnej časti, ale tak 

v tejto súvislosti ak sa spomína Dopravný podnik, tak si 

nemôžem odpustiť poznámku, že práve v OLO som mal pocit 

medzi tými piatimi kandidátmi, že je tam jeden, ktorý má za 

sebou veľmi silnú tlačenku. Ale nakoniec sa nedá nedostal 

ani do toho úzkeho výberu prvého a druhého miesta.  

Čiže, za výberovú komisiu OLO hovorím, že výsledok je 

rovnaký, aký by som, za aký by som hlasoval aj ja. 

A v prípade ostatných podnikov sa spolieham na svojich 

kolegov, ktorí boli buď pozorovatelia, alebo členovia 

komisií. Takže, dôverujem ich úsudku a výberu a preto 

takisto budem hlasovať (gong) za. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len takú jednu drobnosť, že ideálny mix toho 

špičkového odborníka a charakterného je mať obidvoch 

stopercent. Len je problém takého nájsť.  

Čiže, keby kolega Chren chcel vedieť, tak to je tá 

ideálna kombinácia, len naozaj je problém, že, že to nikdy 

nie je čiernobiele a nechodí to ruka v ruke, nie že by to 

si niekto nemyslel.  

Ale ja ešte k tomu procedurálnemu. Ja to idem pozrieť 

do rokovacieho poriadku, ale ja mám taký dojem, že len 

ukončenie diskusie musí byť v samostatnom príspevku 

a procedurálny návrh môže byť kedykoľvek. Len si treba 

pozrieť, či o tejto veci rokovací poriadok umožňuje 

hlasovať ako tajne. Lebo ako procedurálny návrh to logiku 

má. Otázka je, či to umožňuje rokovací poriadok. Určite to 

umožňuje o mestskej rade, o predsedov komisiách a o neviem 

čom, ale neviem, či to umožňuje v tomto, v tomto režime.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Dolinay. 

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

Ďakujem za slovo. 

No, nemyslím si, že by malo byť nejakým kritériom to, 

že niekto sa s niekým poznal, niekto s niekým pracoval 

v minulosti, na výber. Ak by to bolo utajenou skutočnosťou, 

alebo by sa snažil niekto zahmlievať takúto vec, tak vtedy 

áno.  

Daný kandidát toto vždy priznával, na na verejnom 

vypočutí a zároveň aj vyvrátil, alebo teda mohli sme mu 

klásť otázky na verejnom vypočutí, napríklad, aj práve 

tento týždeň v pondelok na predstavení kandidátov, kde eee 

ktokoľvek sa mohol spýtať a pán Rybanský tam aj odpovedal. 

Veľmi, veľmi otvorene.  

Ja si myslím, že možno, alebo nebudem to dávať ako 

procedurálny návrh, ale skôr na taký námet na rozmyslenie, 

že ak je tu nejaká takáto akobyže kvázi nedôvera možno voči 

navrhnutým kandidátom, aj keď si myslím, že by, keďže 

prešli tým výberovým konaním a tou kom, odporučením ko, 

odporúčaním komisie, ale možno si (gong) dať 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne, Matúš. 

Ja len možno stručne zareagujem. 

Tajná voľba je práve demokratický mechanizmus, ktorý 

sa používa, aby bolo zabezpečené slobodné hlasovanie 

poslancov a používa sa spravidla práve pri personálnych 

nomináciách, aby na nich nemohol byť vyvola vy vyvolávaný 

nátlak a aby nemohlo byť kontrolované, či hlasujú podľa 

nejakého straníckeho príkazu alebo niečoho podobného, aby 

mohli naozaj hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. 

Čiže, napriek tomu, že je to tajná voľba, pa 

paradoxne je to ten najdemokratickejší mechanizmus, aký 

môže byť urobený. A to je teda  zároveň aj to odôvodnenie, 

ktoré možno chýbalo.  

A opakujem teda procedurálny návrh napriek tomu, že 

aj podľa kolegu Hrčku bol podaný správne, na tajnú voľbu, 

len v prípade Dopravného podniku. A je to v súlade 

s článkom 9 rokovacieho poriadku, že takýto procedurálny  

návrh môže byť podaný.  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Počkajme sekundu, dokým sa dohodnú.  

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) sme k niečomu? 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme hlasovať o tom procedurálnom návrhu ako bol 

podaný.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mikrofón si daj.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ak, ak bol teraz pánom Chrenom, ako som počul, bol 

podaný ten procedurálny návrh, tak bez rozpravy sme o ňom 

mali hlasovať vlastne hneď. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  
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Ja iba vás pov po poviem ešte raz, všetkých vás chcem 

vyzvať, aby ste nepodporili tajnú, tajný spôsob hlasovania 

pri nejakom bode pri transparentných výberových konaniach. 

Sory, ale ako, to mi, to mi zaváňa. To mi nefunguje. Sory.  

Nech sa páči, prosím, prezentujte sa teda, daš, treba 

ešte niečo povedať, alebo ideme rovno hlasovať?  

Milan, chceš to ešte nejak uviesť, že?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Nie, nie, netreba, lebo to je bez rozpravy by sa malo 

hlasovať hneď o tom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, dávam hlasovať o procedurálnom návrhu o trans, 

o tajnej voľbe hlasovania v bode štrnásť. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Iba o tomto jednom. Hej. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Poďme ďalej. Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Za jedna, proti devätnásť, zdržalo sa devätnásť, 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Body 14 až 19-Personálne zmeny v orgánoch obchodných 
spoločností a príspevkovej organizácii body 14 až 19 

 
-procedurálny návrh p. Chrena, návrh na tajnú voľbu pri 
obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a. s. 

 Prítomní: 39 Áno 1 Nie: 19 Zdržal sa: 19 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  NIE M. Debnárová NIE 

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

J. Mrva NIE T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

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

R. Tešovič NIE M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky NIE  
 

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

P. Hochschorner  ZDRŽAL SA J. Káčer nám. NIE 

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa   

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 

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

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel NIE 

J. Karman NIE 

 

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský NIE 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vrátite nám späť.  

A má slovo pán Korček. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 422 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  

ja som bol poslanec aj za pána primátora Nesrovnala, 

keď teda prvýkrát prebiehali, by som povedal v úvodzovkách, 

transparentné výberové konania na generálnych riaditeľov 

a predsedov predstavenstiev.  

Vtedy tak isto ako dnes sa objavovali rôzne 

pochybnosti, rôzne špekulácie, taktiež nám chodili rôzne 

mejly (maily). Ja by som chcel, možno začnem určitým 

nejakým konštatovaním, ktoré nadvi nadviaže na môjho kolegu 

Milanka Vetráka, ktorý, myslím si, že veľmi dobre povedal, 

že pokiaľ my sme chceli nájsť toho ideálneho kandidáta, 

mali byť niekde v tých podmienkach pre výber, alebo v tých 

inzerátoch, alebo takým spôsobom, o akom sme komunikovali 

a hľadali týchto uchádzačov a minimálne nejaké poznámky, že 

sa môžu prihlásiť aj ľudia, ktorí nespĺňajú podmienky pre 

ideálneho kandidáta. Pretože viete, my si tu môžme teraz sa 

tu búchať po pleciach a a povedať si, že to je ako super 

bolo a transparentné, ale ja si myslím, že  pokiaľ nikde 

nebolo explicitne vyjadrené, že ten uchádzač môže sa 

prihlásiť aj pokiaľ, pokiaľ nemá tie podmienky ideálneho 

kandidáta, tak určite sú, je to minimálne zavádzajúci celý 

tento proces. A ja osobne ho potom nepovažujem za za 

transparentný.  
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A taktiež sa chcem opýtať, mám teda len výlučne jednu 

otázku a je to smerom k Dopravnému podniku, keďže návrh na 

generálneho riaditeľa Dopravného podniku a predsedu 

predstavenstva je na uchádzača, ktorý je nie len personálne 

prepojený s poslancom mestského zastupiteľstva, ale aj 

s predchádzajúcim členom vrcholového vedenia, podpredsedom 

predstavenstva pánom Štrbom. Dokonca som sa v mejly (maily) 

dočítal priamo od pána Rybanského, že funkciu v Dopravnom 

podniku mu ponúkol priamo pán Štrba. 

A keďže som si pozrel aj na finstate výsledky 

hodpodárenia Dopravného podniku a našiel som iba výsledky 

hospodárenia za rok 2017, kde bolo, myslím, jak si to 

pamätám, hospodársky výsledok mínus dva milióny eur, či 

vieme aj hospodársky výsledok za rok 2018? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán sl, slovo má pán Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som celkom rád, že neprešlo to tajné hlasovanie, 

pretože každý poslanec má byť čitateľný pre verejnosť a tí, 
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ktorí to podporia, tak nech za to nesú zodpovednosť a tí, 

ktorí nepodporia, tak tiež.  

Ja som bol členom výberovej komisie na generálneho 

riaditeľa GIBu (GIB) a teda, chcem sa vyjadriť k tomu, 

k tomu výberovému konaniu a chcem poďakovať pánovi Mazúrovi 

aj, aj pochváliť ho za celú tú organizáciu. Predpokladám, 

že to tak asi fungovalo aj v tých ostatných výberových 

komisiách.  

Takže, z tohto hľadiska ja k tomu nemám žiadne 

námietky, aj keď sme teda žiadneho riaditeľa nevybrali, ale 

to je druhá vec.  

Ale chcem ešte povedať, že páčilo sa mi to, že bo, že 

tie komisie vlastne boli otvorené pre poslancov, ktorí sa 

tam mohli zúčastniť ako pozorovatelia. Pani Svoreňová tam 

strávila skoro, skoro celý čas s nami. A dokonca mohla sa 

aj pýtať tých uchá uchádzačov otázky.  

Teraz sa chcem vyjadriť k Dopravnému podniku.  

Jedným z kritérií, ktoré neviem či boli teda 

oficiálne, alebo neoficiálne, bola istá nepreviazanosť tých 

kandidátov s tým, s tým podnikom teda z minulosti, čo teda 

pána Rybanského neviem z akého dôvodu eee nebolo 

akceptované.  
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A to, čo som sa dočítal teda v blogu, ja, ja neviem, 

nepoznám toho, toho autora toho blogu a či vystupuje pod 

svojim menom, alebo pod nejakým iným. Čo teda pán Polakovič 

vo svojom mejly (maily) spochybnil, ale ne nedostal som 

nejak odpovede na tie, na tie faktické výhrady a na tie 

veci, ktoré sa tam, ktoré sa tam spomínajú. Predražené 

nákupy a a neviem čo. Prepojenosť na na všelikoho.  

To by som bol rád, keby som, keby na to vedel niekto 

odpovedať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Antalová Plavúchová. 

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 za slovo. 

A ja mám len pár poznámok k výberovým procesom. 

Myslím si, že kandidáti, že na trhu sú určite oveľa 

lepší kandidáti, možno, ako boli tí, ktorých sme mali vo 

výberových konaniach. Ale vyberať sme mohli len z tých, 
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ktorí reálne tie prihlášky do tých výberových konaní 

podali.  

Chcela by som len povedať, že ak sa nám nepodporí, 

nepodarí dnes podporiť niektorého z kandidátov, tak celý 

proces bude musieť začať znovu. A stratíme niekoľko 

mesiacov času a určite aj dôveru a možno vnesieme nejakú 

pochybnosť medzi ľudí, ktorí by sa prípadne opäť, ktorí by 

prípadne opäť uvažovali o to, aby sa uchádzali o takéto 

pozície. 

My ako poslanci sme členovia dozorných rád. Môžme 

pozorne sledovať najbližšie týždne a mesiace konanie nových 

zvolených riaditeľov a dávať o tom informácie 

zastupiteľstvu. A rovnako my ako zastupiteľstvo môžeme 

týchto kandidátov v prípade nespokojnosti, alebo 

akýchkoľvek pochybení a podozrení opäť odvolať. 

Čiže, akoby zvážte pri rozhodovaní aj tieto možnosti.  

A ešte jedna vec. Ej džár (HR) a personalistika nie 

je raketová veda. Úplne presné čísla a fakty tam neplatia. 

Na to sme tam mali eee externých expertov, aby dokázali 

zhodnotiť, či roky praxe náhodou nevykompenzujú nejaké iné 

zručnosti a skúsenosti daných kandidátov. A myslím si, že 

presne podľa toho sa postupovalo. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 427 

Čiže, ak niekto nesplnil nejakých pár mesiacov 

povinnej praxe, tak možno má v iných oblastiach viac 

skúseností a zručností, ktoré to vykompenzujú.  

Čiže, asi len toľko k tomu, aby ste naozaj dobre 

zvážili podporu alebo nepodporu niektorým z kandidátov. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len dve poznámky.  

Jeden môj kolega povedal, že má pocit, že tí, nazvime 

to politicky nominovaní dočasní sú niektorí kvalitnejší ako 

tí, čo prešli výberovým procesom. Čo je možno aj škoda. 

Neviem to posúdiť, ale bol to teda názor jedného 

nemenovaného kolegu. 

Druhá vec, ktorú by som chcel povedať. Ak by som ja 

bol vlastníkom, stopercentným vlastníkom Dopravného podniku 

a cez výberové konanie mi prejde niekto, kto podľa mňa je, 
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môže byť dobrý, ale mám potenciál mať niekoho výrazne 

lepšieho, ja by som to určite skúsil a nepovedal by som si, 

že urobil som jedno výberové konanie, do ktorého sa mi 

neprihlásili ľudia a povedal by som, že, že tým stráca 

transparentnosť.  

Podľa mňa, aj keď dvoch z troch sa vyberie, tak je to 

podľa mňa stále veľmi slušné a nemy nemyslím si, že by tu 

boli nejaké kauzy, škandály, neviem čo k tomu. A pokiaľ 

teda dôverujeme tomu, že ten dočasne vybratý menežment 

(manažment) je dobrý, tak ako, fakt by som to nevidel ako 

tragédiu, že by sa v jednom zopakovalo.  

Čiže, napríklad, ja to až takto tragicky nevidím. 

A myslím si, že dokonca tu máme šesť menežmentov 

(manažmentov), tak ak päť zo šiestich zvolíme a jedno 

zopakujeme, nie je to. Ale neni to moja voľba. Záleží na 

poslancoch. Nenabádam k tomu, len si myslím, že nebude také 

tragické. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Lenč,  

nech sa páči. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Chcem reagovať na pani Antalovú. 

Ja by som to nevidel tak osudovo, že ak nezvolíme 

teraz jedného, tak neviem, svet spadne. 

Lebo keď som spomínal, že generálneho riaditeľa GIBu 

(GIB) sme nevybrali, tak v septembri sa bude opakovať to 

výberové konanie, tak kľudne môžu byť aj dve.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán Korček. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja taktiež ku kolegyni. 

Nepovažoval by som to za tragédiu. Hovorí sa, radšej 

dvakrát meraj, ako strihaj.  

A hovorím, zopakol zopakujem to, čo som už povedal. 

Pokiaľ my dáme zavádzajúce kritériá o ideálnom uchádzačovi 

a neni tam explicitne napísané, že sa môže prihlásiť niekto 

iný, ja si myslím, že keby sme to jasne pomenovali 
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kritériá, tak určite by sme mali viac uchádzačov a mohli 

sme si vyberať možno  z lepších uchádzačov. 

A taktiež sa chcem ospravedlniť, lebo bol za mňou pán 

kontrolór a povedal, že sme, myslím, v máji v záverečnom 

účte schvaľovali, pri záverečnom účte sme teda dostali aj 

informáciu o strate Dopravného podniku vo výške asi tuším 

šesť miliónov sedemstotisíc to bolo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pá pán Korček,  

ja vás chcem iba upozorniť, že to ako, akým spôsobom 

to hovoríte, nemáte pravdu a nebolo to tak. A Jano Mazúr 

vám to o chvíľku vysvetlí ako to bolo. Dobre? Na konci. Len 

nebude to viac pravda keď to zopakujete po každom 

príspevku.  

Pán Jenčík,  

máte slovo. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja si tiež myslím, že pokiaľ, alebo teda ja som mal 

za to, že keď sú nejaké pravidlá dané, tak sú striktné. 

Okej. Môžem sa mýliť. 
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Takisto aj s pánom primátorom máme rozdielny pohľad 

na prívlastok transparentný. Každý máme inú predstavu 

o tom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite áno. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Mne to ale nevadí. Ja som bol účastný na výberovej 

komisii do vodárenekej spoločnosti, kde tam som to povedal 

nahlas a hovorím to aj tu. Z tých troch vybratých, tých 

posus tých TOP kadin kandidátov, podľa mňa, vybrali 

najlepšie.  

To, že je mladý, mne to napríklad vôbec nevadí. 

Jediná vec, čo mi tam prekážala, naozaj, tá možná 

privatizácia, ale to si myslím, že to vieme ustrážiť, lebo 

aj tak to pôjde všetko cez nás.  

A pre ostatné, presne tak, ako kolega Grendel, 

dôverujem kolegom v ostatných komisiách, a teda podporím 

ten návrh, ktorý tu pristál. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Karman, 

nech sa páči. 

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

No ja už spomeniem len to, že v predchádzajúcich 

rozpravách sa často krát spomínal samotný proces ako by sme 

ho nemali, respektíve, aby sme mu dôverovali.  

No ja práve to prízvukujem, ja som nikdy nemal 

problém so samotným procesom. Ja mu aj naďalej dôverujem, 

akurát si uvedomujem, že aj do toho procesu sú stále 

zapracovaní len ľudia. Každý človek má teda svoj názor, či 

je člen výberovej komisie a takisto napokon aj my, sami 

poslanci.  

Keď raz niekto vo mne vzbudil pochybnosti a do tohto 

momentu ich nedokázal vyvrátiť, tak moja prirodzená reakcia 

je, že v tomto prípade radšej nezahlasujem za a budem za 

opakované výberové konanie za takých istých podmienok, za 

dodržanie toho istého procesu, ktorému aj naďalej 

dôverujem. Akurát vyprodukoval možno meno, ktoré, ktoré 

nepadne zrejme väčšine poslancov. To uvidíme za chvíľočku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som možno,  keby to bolo v opakovanom prípade 

aj rozšíril, že sa už v druhom kole môžu hlásiť aj súčasní 

poverení, tým pádom by sa rozšírila možnosť a mohla by byť 

väčšia konkrurencia.  

Ale to len tak, na, na (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Polakovič. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

inšpiráciu.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja začnem takou, takou myšlienkou. Že vlastne, 

počul som tu  názory, že prečo nejdú vlastne nominácie 
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čiste politicky, že vlastne by to bolo čistejšie, keby 

Matúš Vallo ako primátor povedal, týchto ľudí chcem 

v podnikoch, a proste, preberie za to politickú 

zodpovednosť. My to proste odhlasujeme a a možno to 

bude lepšie. 

Ale zároveň ja vnímam, že aj tento proces, ktorý 

vlastne my sme teraz prebehli a schválili, je stále 

Matúšová politická zodpovednosť, pretože si myslím, 

alebo môže to povedať nahlas, že ako by hlasoval on, 

alebo ako by volil on. Ale myslím si, že, že vlastne 

toto by možno bolo to isté, čo by spravil on ako 

primátor, keby nemusel ešte od nás počuť, alebo mať, 

mať to posledné požehnanie.  

Čiže, stále to vnímajme tak, že, že Matúš sa 

týmto nezbavuje politickej zodpovednosti, ale  eee ale 

ju tým procesom práve tiež ako keby prijímal. 

Ja som sa pozastavil nad tým, alebo celkom 

zvláštny svet v tejto aj aj teda pomerne malej 

politiky je, keď nám do schránok začnú chodiť a teraz 

nehovorím o nejakých spamoch nejakých Znepokojených 

matiek, ale naozaj veľmi podivné imejly (emaily), kde 

keď si človek začne logicky pozerať či sú tie 

informácie v nich pravdivé a overovať si ich, tak si 

aj overuje autorov, lebo veľmi často je je zaujímavé 

vedieť, kto za týmito imejlami (emailami) stojí a už 
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len v jednom prípade, ktorý sa rozvetvil nakoniec na 

dva, ktoré som napísal aj do toho blogu a a vám do 

imejlu (emailu), je pre mňa veľmi zvláštne. Ak mám 

dôverovať  podivným mejlom (mailom), ktoré mi chodia 

z falošných účtov, blogov zakvačených na Pravde, ktorá 

proste nemá žiaden ček tých autorov, ako, určite 

tomuto ja budem veriť menej, ako, ako procesu, ktorý 

spravujú naozaj dobrí profíci a ľu ľudia, ktorým ja 

dôverujem. 

A nakoniec je pre mňa zaujímavé aj to, že 

Transprarency nepovedalo, že je to skvelý proces, ale 

povedalo, že je to najlepší proces, aký kedy 

Bratislava mala. A toto je pre mňa trošku tiež také, 

také ako keby jedno, jedno plus v tom celom, že si 

poviem, že okej, tak je to možno dobré výberko. 

Neberiem argument, že niekto začínal ako mladý. 

Je to ejdžizmus, je to podľa mňa diskriminácia. Myslím 

si, že mladý človek môže aj vo vysokej funkcii uspieť.  

Ja teraz nehovorím o Gejcovi (Gates) alebo 

o Cukerberngovi (Zuckerberg), ktorí proste boli mladí 

a urobili svoj vlastný skvelý biznis a určite sú aj prípady 

možno aj vo verejnej sfére, kde proste mladí ľudia dokázali 

menežovať (manažovať) možno aj veľké firmy. 
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K téme, že bolo v v tých ce, v tých inzerátoch tá 

formulácia ideálny kandidát. Tak ja teda čakám, že človek, 

ktorý sa hlási do nejakej vrcholnej menežérskej 

(manažérskej) funkcii, vie čítať s porozumením a že ideálny 

kandidát neznamená podmienky prijatia a a že vie, že proste 

sa tomu môže vyhnúť. 

Dokonca, ja som raz teda získal prácu, kde som tiež 

nespĺňal podmienky a zobrali ma kvôli vzdelaniu, ktoré teda 

mám biedne.  

A ešte teda posledná vec, že keby sme teda zrušili 

jedno z tých výberiek a zopakovali ho znova, tak ja sa 

pýtam, kto sa nám potom prihlási? Pretože keď niekto prejde 

týmto pomerne náročným, zdĺhavým a v istej fáze verejným 

procesom, jeho meno sa teraz pred kamerami pretriasa a píšu 

sa o ňom blogy, tak ja sa dosť obávam, že, že kto si povie, 

že pôjde do nejakého druhého kola, keď vlastne môže aj 

vyhrať celý ten konkurz, ale vo finále my ho ako (gong) 

nezakceptujeme. Tak 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

A ideme na to. 

Pán Chren, pán starosta Chren, faktická. 
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Existuje jedna jediná výhoda z hľadiska demokracie 

a občianskej spoločnosti politických nominácií pred 

transparentnými výberovými konaniami, a to, že ak vieme, 

kto toho daného človeka nominoval, tak zaňho musí niesť 

úplne plnú zodpovednosť.  

A ja som veľmi rád a chcem oceniť kolegu a že napriek 

tomu, že teda v tomto prípade išlo o výberové konania, tak 

jednoznačne potvrdil, že aj v takomto prípade pôjde 

o politickú zodpovednosť tak vedenia mesta ako aj všetkých 

poslancov, ktorí budú hlasovať za každého z týchto  

nominantov a že nebude teda snaha nejak dávať ruky od nich 

preč a povedať, ak sa v prípade niečo zlé stane, niečo 

ukradnú, alebo urobia, že no, veď oni vyšli 

z transparentného výberového konania, my za to nemôžme.  

Ak je tu takto jasne priznaná priama politická 

zodpovednosť, tak ja už ďalej frflať nebudem. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne, pán starosta. 
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Pani Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Polakovič,  

my sa poznáme, tykáme si. Poznáme sa niekoľko rokov.  

Ja by som chcela z iného súdka. Chcela by som 

poprosiť aj vš viacerých tu prítomných poslancov, aby sme 

dodržiavali štábnu kultúru a minimálne v tejto miestnosti 

pána primátora, ktorý je primátorom takmer pol milióna 

voličov, alebo obyvateľov dospelých Bratislavy, aby sme  ho 

oslovovali titulom pán primátor a nie menom Matúš.  

Počúva nás množstvo ľudí, najmä v tejto chvíli. 

Myslím si, že ani prezidentku dnes nevoláme Zuzka, alebo 

Zuza, ale oslovujeme ju pani prezidentka.  

Takže, v tejto miestnosti, prosím, tí čo si tykáme, 

však si tykajme, ale pán primátor je primátor. Nie Matúš.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pán Dolinay. 

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

Ešte k tým možno nomináciám len skúsim, že keby to 

bola možno priamo nominácia pána primátora a že po povie, 

že tohto človeka chcem a bez týchto transparentných 

kritérií, tak v tom momente by som bol veľmi náchylný 

práveže nehlasovať za to, lebo vtedy by som si povedal, že 

aha, tak ten pán Buocik má asi tam telefón na pána 

primátora a zrejme je tam možno nejaký ten priamejší vplyv. 

Ale neviem si predstaviť práve pri takýchto transparentných 

výberkách, že by nejaký poslanec konkrétny volal piatim 

členom vol výberovej komisie, s piatimi si dal kávu a na 

piatich ukáz, piatim by povedal, že koho majú vybrať.  

Práve tým, že tu ten proces bol, tak si myslím, že aj 

tí nominanti, alebo tie, ktorí vyšli z výberových komisií, 

tak majú zatiaľ tú moju plnú dôveru. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hrčka. Pán starosta Hrčka. Obidve. Čo, 

vyber si. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 
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Ale, myslím, že som aj poslanec, aj starosta. Takže 

obidve sú v pohode.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. (predsedajúci so smiechom) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Okej. 

A ja som len chcel, lebo ja si naozaj myslím, že som 

osoba, ktorá sa snaží v maximálnej miere, aby som 

kohokoľvek nediskriminoval, preto považovať, že ja poviem 

o niekom, že je podľa mňa mladý na túto pozíciu, tak je to 

nejaký ejdžing, ktorým proste ja ho diskriminujem 

z hľadiska veku. Nemyslím si to.  

Len mne vadí ten medzikrok, ktorý bol medzitým. Lebo 

tam napríklad neviem, akým výberovým procesom prešiel. Tam 

nejaký transparentný výberový proces nebol. A aj vďaka 

tomu, že je tam, kde je momentálne dnes, tak z toho čerpá 

tú výhodu v tom výberovom konaní. Takže, to sú také tie 

veci. 

Ale hovorím ešte raz. Ja bo, akože, nijakým spôsobom, 

ak tu väčšina rozhodne, bude zvolený, tak jak bolo 

povedané, bude zaňho proste, treba, treba akože môže naozaj 
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mať výborné výsledky a o dva, dva roky tu budeme všetci 

proste si, čo sme hovorili, sypať popol a hovoriť aký to 

bol výborný predseda predstavenstva.  

Na druhej strane, hovorím, každá minca má dve strany. 

Aj, aj hypertransparentnosť niekedy môže, môže mať svoj 

(gong) problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán Polakovič,  

mám dva roky do šesťdesiatky, takže môžem povedať, 

určite nikto nebude diskriminovať mladých ľudí. Medzi nami 

aj na magistráte sú skvelí mladí ľudia, ktorí potiahnu.  

Tam ide o ten moment, kedy je ten človek trochu 

ochotný pre ten verejný záujem trošku riskovať, 

zverejňovanie svojich osobných údajov, alebo niektorých 

vecí.  

A ja, práve toto mi chýba, preto vlastne nebudem za 

pána Olejáša hlasovať, lebo si myslím, že je výborný do 
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súkromného sektora a vôbec sa nehodí do verejného. Ale to 

je môj súkromný názor.  

A ešte trošku reakcia na pána Chrena. 

Môžte mi povedať kto volil pána Masára podpredsedu 

SMERu (SMER) do dozornej rady Infraservisis 

(Infraservices)? Ako politického nominanta? Lebo ja to 

neviem do dnešného dňa. Kto zaňho berie zodpovednosť. Viem, 

že pani Augustinič volila pána Lukáča, takže môže nám 

nejakú svoju politickú zodpovednosť zaň zaňho povedať. Bola 

vo výberovej komisii s pánom Borguľom.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, boli ste tam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. 

Poďme ďalej. Je tu faktická pána Jenčíka.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Pardon, ja som sa  neodhlásil.  

Sľúbil som predsedovi, že už nebudem rýpať, tak 

končím. (prednášajúci so smiechom) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 443 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nasleduje príspevok pána Brata. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel povedať dve veci iba. Aj keď u mňa 

človek nikdy nevie. 

Prvá je tá, že pokiaľ chceme ľudí zo súkromnej sféry, 

so súkromného sektora, podľa mňa by sme nemali meniť to 

pravidlo, že kandidát, ktorý nepostupuje do ďalšieho kola, 

možno nesúhlasí so zverejnením osobných údajov. Pozerám sa 

na to ako človek, ktorý pracuje v súkromnej sfére.  

V menežmente (manažmente) viem si predstaviť 

situáciu, že by som mal záujem o zamestnanie a v prípade, 

že viem, že nie som, že, že nepostúpim ďalej, mohlo by to 

veľmi ohroziť možno konkrétne nie moje, ale nejaké iné 

zamestnanie v súkromnej sfére a tým pádom by sme si 

odfiltorovali veľkú časť schopných kandidátov, podľa mňa, 

pomerne zbytočne. 

To je prvá vec.  

Druhá vec je tá, že chcel by som povedať, že máme tu 

systém, kde prebehla najväčšia možná snaha, aby bol 
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nastavený kvalitne transparentne a odborne. A hor, hrdo, 

odborne a slušne.  

A v rámci toho si myslím, že by sme sa nemali hrať na 

nejakú prezumpciu viny, alebo robiť nejaké urýchlené súdy, 

ktoré sú často motivované nejakými anonymnými mejlami 

(mailami), alebo zákulísnými šuškandami, my sme povorili 

poverili odborníkov aj spomedzi nás, aby vybrali najlepších 

možných zástupcov.  

Pokiaľ sa niekde stane, že ten proces nevygeneroval 

človeka, ktorý sa tam osvedčí, aj na to sú tu mechanizmy. 

Ale dajme šancu im prebe prebehnúť a nebuďme my tí, ktorí 

ten proces v nejakej momen, v nejakom momente otočia 

a začnú takto od zeleného, alebo bieleho stola eee vynášať 

rýchle súdy. Prosím, skúsme dôverovať tomu procesu. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Kunst. 

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

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 445 

Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia,  

všetci ste mali možnosť sa zúčastniť výberových 

konaní, či už ako členovia komisií, alebo pozorovatelia. 

Tak, ako som sa ja zúčastnil. A myslím, že to bolo pre 

všetkých možné, aby ste všetkých videli. 

Ja by som bol rád, pokiaľ budeme mať nedôveru, tak 

máme dve možnosti. Buď návrh na odvolanie, ktoré nám môže 

predložiť pán primátor, alebo môžeme zvýšiť kompetencie 

dozorným radám. Na to sme tu všetci. Máme tam členov, kde 

sú jednotliví, a môžeme zvýšiť tú vyššiu kontrolu.  

Ale v prvom rade bol by som ešte rád, keby sme videli 

všetkých poslancov, pardon, všetkých, o ktorých budeme 

hlasovať, aby sa aspoň v krátkosti predstavili, pokiaľ pred 

niu budeme hovoriť o nich a bude sa o pred ni hlasovať. 

Pretože nie všetci sa zúčastnili výberových konaní. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, pán Pilinský. 

Nie. To je zrušené.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Dobre. 

To znamená, že ďakujem veľmi pekne.  

Diskusia je na konci.  

Teraz dám slovo. Ja si myslím, že sa dohodnem 

s organizačným, že by sme, že by občania počkali, môžu 

počkať dokým dokončíme tento bod? Je šestnásť nula nula.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Musíme ho dokončiť. Dobre.  

To znamená.  

Je to okej. Hej? že neprerušíme bod kvôli ob. 

Občania. Lebo teraz ide vysvetlivky na otázky. Potom.  

Organizačné, dajte mi nejakú inštrukciu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Skúste mi dať jednoznačnú odpoveď, lebo vás nepočujem 

a všetci hovoríte naraz.  

Predseda návrhovej komisie 

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

V tom ro, v tom rokovacom poriadku je tam pevne 

stanovený čas na občanov. Akože,  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Už sa nám stalo, že pár minút sme to trošičku 

vychýlili, ale podľa mňa, kým by sme vypočuli všetkých 

a potom (poznámka: nezrozumiteľné slovo) asi nestihneme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Tak pár minút je niečo iné, ale (poznámka: 

nezrozumiteľné slová, predseda návrhovej komisie 

a predsedajúci hovoria naraz) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak navrhujem, aby pán Mazúr zodpovedal na tie 

otázky, potom prerušíme na chvíľu tento bod, vypočujeme 

o občanov a budeme pokračovať ďalej. Keď ste s tým okej, 

tak by sme to takto urobili. Dobre?  
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Takže slovo má vlastne šéf našich transparentných 

výberiek Ján Mazúr. 

Nech sa páči. 

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. poradca riaditeľa magistrátu: 

Jedna taká, taká možno procesná vec 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasno tu. 

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. poradca riaditeľa magistrátu: 

Sú tu v podstate všetci, aktuálne pán Olajoš nám 

písal esemes, že je na ceste. Aktuálne na Pražskej ulici, 

takže ja verím, že ak do nejakých desať minút by mohol tu 

byť aj fyzicky, aby zodpovedal teda na tie otázky, ktoré 

padli. 

Ja som si zapísal otázky. Mám na pána Rybanského a na 

pána Olajoša v princípe.  

A samozrejme, teda čo pán Kunst povedal, tiež nejako 

rešpektujem. Čiže, aby sa vlastne každý prišiel nejako 

stručne. Eee, áno.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Dobre. Dobre. 

Eee. Čo sa týka nejakej otázky, ktorá smerovala na 

mňa, teda že kde boli komisie kreatívne, aby som si to teda 

nejako poznačil, respektíve, ja by som možno adresoval tú, 

tú otázku ideálneho kandidáta, keď to tak poviem.  

My keď sme vlastne písali tieto džob diskripšns (job 

description) ako sme ju volali, čiže nejaké oznámenie 

o týchto výberových konaniach a sme robili popisy, tak sme 

robili vlastne dve základné verzie. Jedna išla pre tie 

príspevkové organizácie, kde tie kritéria boli akoby 

fixnejšie a potom pre obchodné spoločnosti. Pretože tam, 

akoby sa, sa ten štandard aký sa aktuálne vlastne vyžaduje 

na trhu, je v podstate mäkší. Toto vychádzalo z nejakých 

odporúčaní, ktoré sme mali, čo sa týka vlastne ľudských 

zdrojov. 

My sme, my sme to formulovali vlastne naozaj v dobrej 

viere, že je to zrozumiteľné a jasné, že, že toto sú proste 

kritériá, ktoré majú dostatočne odradiť ľudí, ktorí sú 

pomerne ďaleko od naplnenia tých kritérií, ale zároveň 

ľuďom, ktorí sú blízko tých kritérií to nezabráni sa 

prihlásiť.  

Zároveň sme boli celý čas k dispozícii a napísali 

sme, že akékoľvek otázky vlastne, čo sa týka tých oznámení, 
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okamžite budeme nejako zodpovedať a as. A keď proste 

prichádzali otázky, tak sme na ne odpovedali.  

Čiže, naozaj v dobrej viere, že to je dostatočne 

zrozumiteľné. 

Následne, keď prišla táto otázka, tak sme sa pýtali 

aj vlastne etickej poradkyne, aký ona má názor na tento 

konkrétny text a teda ona potvrdila ten náš, tú našu 

interpretáciu, že to je dostatočne zrozumiteľné. Že sa tým 

rozumie akoby nejaký ideálny kandidát, ktorý, teda že sú to 

nies nie vyslovene fixné kritériá. 

Ďalšia vec. Táto, táto otázka sa špecificky vo vzťahu 

k pánovi Rybanskému diskutovala na tej komisii, to môžem 

teda potvrdiť, ešte na začiatku, keď teda jeden pozorovateľ 

vzniesol túto, túto tému a v podstate tam komisia tiež 

prijala túto interpretáciu a v podstate pokračovalo sa teda 

naozaj s vedomím, že teda je na hranici týchtok kritérií, 

ale, ale teda komisia jednoducho pokračovala ďalej. 

Takže, to sa týka eee, alebo teda ja viem, že, že sa 

toto reálne riešilo len dépébé (DPB).  

Čo, čo sa týka bévees (BVS), tak tam ja neevidujem, 

že by došlo akože k nejakému vybočeniu z tých štandardov, 

ale možnože členovia komisií, ktorí tam boli, vedia na to 

viac odpovedať. Ale ja mám takýto názor teda.  
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Či ak som, ak som to zodpovedal, tak možno by sme 

mohli poprosiť pána Rybanského, aby prišiel?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A o okej, dobre.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A a, pardon. (poznámka: nezrozumiteľné slovo) sa 

stratil teraz.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne 

To znamená, že teraz asi pozveme, prerušíme tento bod 

a pozveme občanov.  

(poznámka: prerušený bod číslo 14 Personálne zmeny 

v orgánoch obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť) 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 452 

BOD 14A VYSTÚPENIE OBČANOV O 14.00 H 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dajte nám zoznam. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, toto  nebudú ľudia, ktorí budú vyslovene 

k tomuto bodu, toto sú ľudia, ktorí sú tu na tému ako 

šestnásť nula Vystúpenie občanov.  

Takže, ďakujem veľmi pekne.  

Môžme ozveať prvého pána, ktorý sa volá Šlesar Karol. 

Nie? Áno, ide.  

Pán Šlesar.  

Ďakujem pekne. Vitajte! Nech sa páči. 

Občan   Karol   Š l e s a r :  

Dobrý deň prajem. 

Tak foneticky Šlesar Karol. Áno. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Šlesar. Máte slovo. Nech sa páči. 

Občan   Karol   Š l e s a r :  

Áno, ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážený poslanecký zbor, vážení 

ostatní prítomní,  

ďakujem za umožnenie opäť na tejto pôde predniesť 

osobné zistenie, ktorým nemám záujem vznášať kritiku, ako 

je to na Slovensku považované, ale využívať si občianske 

právo a zároveň plniť si svoju občiansku povinnosť pri 

riadení vecí verejných.  

Pri riešení špecifického problému, ktorý tu nie je 

náležité uvádzať, som zistil takúto skutočnosť. Citujem: 

Ulica Vlárska od premostenia  ulice Bárdošova nie je 

v správe ani miestnej časti Bratislava-Nové Mesto, ani 

v správe hlavného mesta. 

Údajne v niektorých predchádzajúcich, možno 

i v súčasnom územnom pláne bolo, je uvažované po tejto 

komunikácii vrátane po jej premostenia viesť mestskú 

hromadnú dopravu.  

Ďalej dávam do pozornosti, že kovové zábradlie na 

premostení, čiže na tom moste, je v značnom rozsahu korózie 
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a je žiaduce najneskoršie, podľa môjho takého subjektívneho 

názoru stavbárskeho, v budúcom roku naplánovať minimálne 

zamedzenie ďalšej korózie, alebo teda úplne jeho nového 

náteru. 

Ale komu to dá dáte, keď nie je v nikoho správe? To 

som zistil.  

Niektorí z členov poslaneckého zboru tu prítomní si 

pripomenú na moje vystúpenie nie len tu v tejto miestnosti 

a nie len v dávnej minulosti, ale dávam informáciu, že nie 

len na moje, nie len moje podnety neboli realizované, ale 

ani na ne mi doteraz nebolo ani jedným slovom odpovedané. 

Dovolím si okrem grafickej prílohy k uvedenému 

predchádzajúcemu textu priložiť i grafickú prílohu môjho 

diskusného pristúpenia na miestnej časti Bratislava tri 

ohľadne b eee Bárdošovej ulice v tej časti ako je t, ako 

je, ako je JOJka (JOJ) s tým, že nepatrí to ním, pretože 

tam chodí mestská hromadná doprava, som názoru, že to patrí 

vám.  

Ďakujem za pozornosť. 

Komu to môžem odovzdať? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

Ďakujeme. Kontakt tam je, hej?  

Ďakujeme pekne. 

Pozývam pána Igora Taričiho sem ku nám.  

Občan   Karol   Š l e s a r :  

Prosím?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, nie, ďakujem veľmi pekne. 

Občan   Karol   Š l e s a r :  

Áno? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To, máme kontakt, máme problém.  

Ďakujem. 

Takže, slovo má  pán Igor Tariči. 

Nech sa páči. 
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Občan  Igor   T a r i č :  

Dobrý deň prajem vážené zastupiteľstvo, vážený pán 

primátor, vážení páni poslanci. 

Ja budem diskutovať k téme, ktorá vy ste prerušili, 

to je Dopravný podnik. 

Dopravný podnik je podľa môjho názoru nezvládaný 

dlhodobo a bohužiaľ, ani po zmene sa to nezmenilo.  

Uvediem niekoľko príkladov. 

Napríklad. Zaplatíte si električenku elektronicky, 

proste tam sa sústavne mení variabilný symbol. Vďaka tomu 

jednoducho, vy dáte zlý variabilný symbol a jednoducho, 

nemáte zaplatenú električenku a dostanete pokutu. 

Keď na toto upozorníte revízora, tak vám dá po, tak 

vám ju dá zaplatiť, alebo vás budú naháňať po súdoch. Len 

za to, že Dopravný podnik si nevie urobiť poriadok, aby ten 

variabilný symbol bol pre každého zákazníka jeden. 

Toto je jeden problém. 

Ďalší problém. 

Neviem z akého dôvodu je problém, aby linka číslo 

šesťdesiatpäť chodila z Rači na Dolné hony cez Avion šoping 

park (Avion shoping park). Zastavuje na zastávke Galvaniho. 

Neviem prečo je tam, v lete je tam teplo, zase v jeseni na 
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vás padá dážď, lebo tam neni prístrešok. Toto je ďalší 

problém. 

Potom linka číslo tridsaťsedem. Neviem z akého dôvodu 

v oboch smeroch nezatáča ku krematóriu keď ide, či zo 

Záhorskej do mesta, alebo naopak.  

Jednoducho, tam tí ľudia už chodia väčšinou starší, 

majú problém do toho kopca vyšlapať. Prečo ich tam nemôžu 

tí vodiči odviezť? Dopravný podnik s tým má problém. Neviem 

prečo.  

Potom. Je problém ešte aj to, keď napríklad sa vám 

niečo stane, tak jednoducho nie je možné, aby, aby kamerový 

záznam poslúžil na dobro veci, lebo jednoducho ten kamerový 

záznam neexistuje.  

Takýto problém sa mi stal s pánom Lackom na odbore 

kontroly, že jednoducho, stal sa mi problém, poukazoval som 

na to, však je kamerový záznam a kamerový záznam nie je. 

Hoci to je nový voz, ktorý jednoducho má kameru. 

Štyridsaťdva, štyridsaťjedna SOR, konkrétne. Aby sme teda 

vedeli o čom sa jedná.  

Teraz to trošku odbočím od Dopravného podniku, ale 

bude sa to týkať električkovej tra, eelek, predĺženia 

električky z Jungmannovej na Janíkov dvor.  
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Neviem z akého dôvodu, že proste, keď, keď tam je 

problém s verejným obstarávaním, tak neviem prečo mesto 

nepoukáže na, parlamentu na to, alebo vláde, že teda nech 

sa zmenia zákony o verejnom obstarávaní a nech sa zruší 

ÚVO, ktoré jednoducho len dáva vyslovene pokuty mestu 

a vďaka tomu nemôže mesto robiť iné veci, ale musí platiť 

pokuty ÚVu (ÚVO). 

Jednoducho, neviem prečo na to nepoukáže aspoň mesto 

Humenné a mesto Bratislava, ktoré, ktorého sa to týka. 

A potom ešte mám problém ďalší so zeleňou. 

Jednoducho, neviem z akého dôvodu v Petržalke 

a vôbec, čo sa týka mesta, zeleň, jednoducho sa ne 

neokosuje, ale proste necháva sa to narásť až do veľkých 

rozmerov, že jednoducho v Petržalke tam, tam už je to 

zarastené až tak, že vyslovene tie str, tie lampy sú 

v korunách stromov. Čiže, buď ma klepnú, alebo dostanem 

kliešte.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Dovidenia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne a dovidenia. 

Pozývam ďalšieho občana Bratislavy sem ku nám, pána 

Kolociho Richarda (Kolozsi).  

Občan   Richard   K o l o z s i :  

Dobrý deň. 

Vážené dámy, vážení páni,  

ďakujem pekne, prajem pekný deň. 

Moje meno je Rišo Koloži (Kolozsi) a prevádzkujem 

vodnolyžiarsky areál na Zlatých pieskoch. Viacerí z vás ma 

možno poznáte. 

Minulý týždeň sa u nás v areáli odohral siedmy ročník 

najväčšej vekbojovej (wakeboard) súťaže, kde sa 

v konkurencii sto pretekárov vrátane majstrov sveta 

a Európy, víťazov svetových pohá, víťazov svetového pohára 

z pätnástich krajín ukázalo to najlepšie, čo tento šport 

dokáže ponúknuť. 

Dôvod, prečo o tom hovorím je, že na konci tohto roka 

nám končí nájomná zmluva. Vejklejk (Wakelake), alebo teda 

jeho predchodcovia sú tam od roku 2004, čiže pätnásť rokov. 

Šestnásty rok teraz beží a ja naozaj neviem, čo bude ďalej. 
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Možno niektorí viete, na odborných komisiách bol 

niekoľkokrát náš materiál, ktorý nikdy neprešiel 

do zastupiteľstva. Napriek tomu, že som sa snažil a verím 

tomu, že som urobil maximum toho, čo sa dalo, aby som 

odkomunikoval s každým, kto v týchto komisiách sedel. 

Dostal som veľmi takú vlažnú odpoveď a veľmi málo ľudí so 

mnou chcelo komunikovať, takmer nikto so mnou nekomunikoval 

nejaké pripomienky a ale nikdy sme sa neposunuli ďalej.  

Momentálne stojíme na tom, že mala vzniknúť v máji 

pracovná skupina, ktorá mala komplexne posúdiť, čo bude so 

Zlatými pieskami, aby sme sa posunuli ďalej, lebo v očiach 

niektorých poslancov desať rokov je veľmi dlhá doba a treba 

teda zhodnotiť, že čo tam bude. 

Dôvod, prečo som tu dneska je, že bohužiaľ, po dvoch 

mesiacoch pracovná skupina neexistuje a tak, ako som ten 

scenár vylíčil, sa obávam, že bude pokračovať. To znamená, 

v septembri budeme presne tam, kde sme boli na začiatku 

mája a nám z nájomnej  zmluvy zostanú už iba tri mesiace. 

To znamená, prečo som tu, je pozvanie pre vás 

všetkých, aby ste sa počas leta zastavili niekedy na 

Zlatých pieskoch a skúsili sa pozrieť, čo tento areál 

ponúka nie len našim klientom, ale aj ľuďom, ktorí sa prídu 

na Zlaté piesky rekreovať. Aby ste sa pozreli na 

infraštruktúru, ktorú sa nám tam podarilo za posledných 

sedem rokov vybudovať a zho, možno zhodnotiť, či takýto 
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projekt má, alebo nemá nárok podieľať sa o vašu podporu, 

o podporu Bratislavy a o to, aby nejakým spôsobom, ja 

verím, prispieval k životu nie len Bratislavčanov, ale aj 

návštevníkov Bratislavy. 

Takéto objekty sú, len pre informáciu, na Slovensku 

iba tri. A bratislavský jediný, ktorý je v centre mesta. 

Respektíve, v širšom centre mesta. 

Ďalej by som chcel povedať, že pri diskusii, ktorú 

sme mali na odborných komisiách a možno aj individuálne, 

sme sa stále rozprávali o nejakých existujúcich, alebo 

podozreniach o existujúcich problémoch a nikdy sme sa 

nebavili o tom, že čo tento areál Bratislave dokáže 

priniesť.  

Ja budem veľmi rád ak ma oslovíte aj ex post, aj po 

dvoch mesiacoch, aj po troch, poposielal som vám mejly 

(maily), poposielal som vám telefón. Nie je problém ma 

zastihnúť. S radosťou vám osobne ukážem ako Zlaté piesky 

vyzerajú, ako to u nás vyzerá a ako (gong) môžeme byť 

v konflikte s inými.  

Ďakujem vám pekne za váš čas.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Je to vec, ktorú samozrejme riešime a budeme riešiť 

určite. Máme nejaký návrh pre vás, ktorý bude dobrý. Nikto 

si nemyslí, že to je niečo zlé, len to potrebujeme trošku 

inak zregulovať.  

To znamená, že možno ma aj počkajte, alebo, alebo my 

si povieme potom, alebo naša komisia vám povie. Dobre?  

Občan   Karol   Š l e s a r :  

Ďakujem pekne. 

Pekný deň. Dovidenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pozývame sem pána Dušana Šuhajdu. 

Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

Dobrý deň prajem. 

Ja som tu už veľmi dlho nebol. No ale takto. 
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Bratislava je katastrofálne, či sa to niekomu páči, 

alebo nepáči, je Bratislava katastrofálne zdevastovaná. 

Okrem. A zdemoralizovaná, okrem iného, áno?  

Kamenné námestie bolo nádherne zreštaurované 

a urobené, ale niečo tomu chýba. Le, Bratislava je mesto na 

Dunaji, áno, hej, a to námestie, jak hovorím, bolo nádherne 

zreštaurované a né len to Kamenné námestie, hej, aj 

Námestie esenpé (SNP), Kollárove námestie, áno, hej? To sú 

a chýba tam fontána. Alebo nejaký osviežovač vzduchu. Áno. 

Potom ďalšie.  

Tie o, tých osviežovačov vzduchu by mohlo byť, alebo 

fontán by mohlo byť v Bratislave, nakoľko leží, tu je 

Dunaj, tam je Morava, Vydrica tu bola, hej. Tu je, hory sú 

tu, Kar, Malé Karpaty sú tu, hej. Takže tu by sme mali 

nejaké šetrenie s vodou, alebo niečo takého, nad tým by sme 

sa mali trošku zamyslieť, nie? Však v iných mestách, 

púštnych mestách a ja neviem kde tam v arabských krajinách 

robia také fontány a ja neviem čo, však že to neni možné. 

Potom ďalej. 

Kráľ Svätopluk patrí sem, do Bratislavy. Patrí do 

Čiech, patrí do na Moravu, patrí do Maďarska a ja neviem 

čo. Ale tu u nás v Bratislave, ja si myslím aspoň, že je na 

nesprávnom mieste. Kráľ Svätopluk sem prišiel ako Matúš Čák 

Trenčiansky, tu ho potom premenovali a prerobili, hej, by 

mal byť na nábreží Dunaja, hej, na Štúrovom námestí. 
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Pred národným divadlom by mala socha, stáť socha 

Andreja Kmeťa, ktorého ja považujem za jedného zaklaďa 

zakladateľov archeológie a múzejníctva. 

Socha Milana Rastislava Štefánika, hej, ďalšieho 

našeho veľkého dejinného konateľa, hej, by mala stáť na 

mieste, kde stála voľakedy socha cisárovnej kráľovnej Márie 

Terézie, kúsok od pre od od Propelerky, hej?  

Tá socha egyptského boha podsvetia, tá by mala odtiaľ 

zmiznúť, lebo toto neni, Bratislava neni podsvetie, to je 

mesto. Ja by som bol rád, keby to bolo živé mesto. Áno? 

Hej? Tam by mala ísť, tam by malo ísť to šúšešie tých 

štúrovcov obrátených smerom k Hradu Devín, hej? A k tej 

soche toho egypstského boha podsvetia by mal byť zavolaný 

pán Záhi Havássz, generálny riaditeľ egyptské eee egypského 

múzejníctva a archeológie, hej, a ten majiteľ tej sochy by 

mu to mal darovať. Urobil by tým, ja si aspoň myslím, že by 

tým urobil (gong) veľkú dieru do  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Šuhajda,  

ďakujeme veľmi pekne za váš príspevok. 

Ďakujeme. 
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Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

Za tri minúty sa (poznámka: nezrozumiteľné slová, 

mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja viem, ale  

Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

To je veľmi vážna vec. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

Tá sociálna (poznámka: nezrozumiteľné slová, mimo 

mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Urobme to potom. 
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Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

Bratislavského, umm, prvému bratislavskému 

primátorovi, oné, starostovi  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

Tá sociálna predajnička na onom, na tomto, na tej 

Špitálskej ulici, mala by s tým niečo urobiť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujeme pekne. 

Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

Je je to 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, nie, hovorte v pohode. 

Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

Je to v katastrofálnom, v katastrofálnom stave, hej?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

Je to maličké a je tam, chodia tam starí ľudia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja by som vás mohol možno poprosiť, že prísť na 

kultúrnu komisiu a trošku sa pobaviť. Tu (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo), tu je šéf Matej Vagač, ktorý vám 

povie. Dobre?  

Ale a ideme ďalej, aby boli, aby mali š.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Ten, tu je.  

Iba sa s ním dohodnite, kedy to bude. To bude, to 

bude asi v septembri.  

Aby všetci mali rovnaké pravidlá. Dobre? 
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Matej,  

prosím ťa, dohodni sa s pánom Šuhajdom. Nech to neni. 

Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

Nesmejte sa, je to vážna vec. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne za váš záujem o mesto. 

A Matej,  

prosím ťa, dohodnite sa. 

Ja pozývam pani Máriu Viazankovú, nech nám povie čo, 

čo má na srdci.  

Nech sa páči. 

Občianka   Mária    V i a z a n k o v á :  

Dobrý deň prajem. 

Pán primátor, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobrý deň. 
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Občianka   Mária    V i a z a n k o v á :  

ja som vám v utorok poslala link o tom, že bolo by 

veľmi múdre konečne sa zapodievať, aby sme mali metro 

v Bratislave. Popod Dunaj. Metro.  

Najprv treba urobiť jednu linku smerom na železničnú 

stanicu a druhú trasu treba urobiť na autobusovú.  

Prosím, aby ste videli, ja som už v roku v januári 

deväťdesiast zbierala podpisy na to, v januári deväťdesiat, 

aby sme mali metro. 

Pán primátor,  

zorganizujte boháčov, ktorých máme v našom meste aj 

v Slovenskej republike a nevyhovárajte sa, že nemáte 

peniaze. Zorganizujte boháčov. A konečne robte pre to 

niečo.  

V utorok som vám poslala link na tú tému. Ja som 

napísala štyri blogy na tému metro.  

Keď Gabčíkovo dokázali naši inžinieri postaviť, tak 

postavia aj metro popod Dunaj. Včera bolo neskoro.  

Viete, v Paríži postavili metro už pred prvou 

svetovou vojnou.  

Pán primátor,  

robte pre to niečo. Už včera bolo neskoro. 
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Pozrite sa, ja som tri takéto hárky nazbierala 

podpisov v januári deväťdesiat. A nič odtedy všetci spíte. 

Každý primátor, ktorý tu bol, spí sladko. Prečo nič 

nerobíte pre naše mesto?  

Takže, jednoducho, ma to veľmi hnevá. A pred 

prázdninami som vám to prišla navŕtať do hlavy, aby vám to  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ostalo? 

Občianka   Mária    V i a z a n k o v á :  

trošku vŕtalo, aby ste pokojne nespali, kým niečo 

neurobíte pre metro.  

A nevyhovárajte sa, že nie sú peniaze. Peniaze sú, 

len nie na správnom mieste. A vy ste povinní pre naše mesto 

už niečo robiť, preboha živého!  

Január deväťdesiat toto tu vidíte?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 
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Občianka   Mária    V i a z a n k o v á :  

Jeden, dva, tri. Tieto tlačivá. To ešte vépéen (VPN) 

malo také dlhé 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pekný plagát. 

Občianka   Mária    V i a z a n k o v á :  

hárky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hej. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Občianka   Mária    V i a z a n k o v á :  

A ja som to zbierala. Január deväťdesiat. Koľko je 

rokov odvtedy? Preboha živého. A nikto nič pre toto mesto 

nerobí. Sladko spíte. Konečne už pre to niečo robte!  

Takže, tak! 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani Viazanková.  

Občianka   Mária    V i a z a n k o v á :  

Vaša odpoveď, prosím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno.  

Tam sedí šéf mojej kancelárie Jakub Kmeť,  

Občianka   Mária    V i a z a n k o v á :  

Ja vás nepočujem. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Ja vás nepočujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Že Jakub, 

tie mejly (maily), ktoré prišli, ten link, ja by som 

chcel, aby sme to naozaj našli.  

Ďakujem pekne. 
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Moja odpoveď je taká, že bohužiaľ, vás neuspokojím, 

lebo ja si nemyslím, že metro je dobré riešenie pre 

Bratislavu, ja som to aj spomínal viacej krát, je to, 

bohužiaľ, echt (gong) kvôli tým financiám. Takže. 

Občianka   Mária    V i a z a n k o v á :  

Ja som vám štyri blogy poslala, môžete si v tom 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Práve jemu to, ja si. On mi ich nájde. On mi ich 

nájde.  

Občianka   Mária    V i a z a n k o v á :  

A vy si to prečítajte a keď budete múdry, tak niečo 

v tej veci urobíte. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prečítam si ich. Sľubujem vám. 

Občianka   Mária    V i a z a n k o v á :  

A kedy? Kedy niečo v tej veci urobíte?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vy ste nám poslali mejl (mail), tak my vám odpovieme 

na ten mejl (mail). Prečítame si ho teraz v júli. Alebo aj 

skorej.  

Ďakujeme pekne. 

Občianka   Mária    V i a z a n k o v á :  

No ja by som bola rada, keby ste už na jeseň niečo 

mali, lebo v septembri keď budete mať zasadanie, aby ste už 

mali nejakú koncepciu koho poveríte. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dáme vám odpoveď.  

Občianka   Mária    V i a z a n k o v á :  

Kde sa obrátite. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Občianka   Mária    V i a z a n k o v á :  

Nie sľuby, lebo ja nemám rada sľubotechny. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Ja som vám ani nesľúbil to metro nikdy. Ani 

teraz vám ho nesľubujem. A.  

A ďakujem veľmi pekne.  

Pozývame sem pána Dušana Žáka. Predsedu o es 

Dimitrovka (OZ Dimitrovka). 

Nech sa páči, pán Žák, máte slovo. 

Občan   Dušan   Ž á k :  

Dobrý deň vážený pán primátor, dobý dobrý deň 

poslanci a poslankyne. 

Som tu vo veci výstavby, výstavby obytného domu na 

Podnikovej ulici v Bratislave. 

Podľa našich dostupných informácií, investori 

NOBELOVA INVEST znovu predložili na magistrát investičný 

zámer výstavby obytného domu na Podnikovej ulici v mestskej 

časti Dimitrovky. 
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Obyvatelia našej mestskej časti s týmto zámerom 

nesúhlasia z dôvodov preťaženia premávky miestnych 

komunikácií a hlavne likvidáciou zeleného pásu z priľahlých 

to, trávnatých plôch, výrub stoštyridsať stromov, ktoré 

majú významnú úlohu ochranu životného prostredia a úrovne 

bývania v uvedenej logali lokalite.  

Žiadame podľa vašoj vašich možností o prehodnotenie 

uvedeného investičného zámeru s cieľom zamedziť devastácii 

dotknutého územia.  

Petícia bola odovzdaná na podateľni.  

A druhuj, druhý problém máme, na Odborárskej ulici 

vybudoval investor, alebo prebudoval budovu z zo slobodárne 

a z kancelárií na byty. Päť rokov sme s tím bojovali, aby 

kťio podľa stavebného zákona vybudoval sedemdesiatsedem 

parkovacích miest. Podarilo sa nám to až cez ministerstvo 

výstavby a dopravy.  

Investor kúpil pozemok, dal nám stopäťdesiattisíc do 

vyinkulácie na miestny úrad a zamrzlo to na magistráte 

u pani inžinierky Mosnej už niekoľko mesiacov.  

Tak by sme popr prosili, aby sa toto riešilo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

Petíciu máme, hej?  

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pozývam dneska potl posledného občana, pána Tadeusa 

Patlovi, Patleviča. Pardon.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Faktickú niekto bol?  

Pán Korček,  

pa pa pardon. Faktická, pán Korček. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor,  

ja budem veľmi stručný. Nechcem, aby sme strácali 

čas. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 478 

Veľkú podstatnú časť z toho, čo bolo treba povedať, 

povedal pán predseda občianskeho združenia Dimitrovka Dušan 

Źák.  

Ja som taktiež členom petičného výboru tejto petície. 

V zásade ide o to, že váš predchodca pán Nesrovnal vydal, 

alebo podpísal záväzné stanovisko k investičnému zámeru na 

Nobelovej ulici a my sa domnievame, že toto záväzné 

stanovisko má také právne vady, že vy môžte ho zmeniť, 

respektíve zrušiť. Je to zásah podstatný do stabilizovaného 

územia. Však vy, samozrejme, v územnom pláne sa vyznáte, 

takže nemusím ďalej konkretizovať.  

A volili sme preto formu petície, jednak aby bolo 

jasné, že je to nejaká širšia požiadavka obyvateľov, nie 

len pár jednotlivcov. A teda aj z hľadiska toho, že 

v zmysle zákona o petičnom práve existuje na vybavenie 

petície lehota. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pozrieme sa, samozrejme, na to.  

Ďakujem pekne. 
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Takže posledný občas pán Patlevič.  

Nemáme ho tu?  

Neni tu teraz. 

Dobre. Keď tu neni, tak ideme. 

Naozaj tu nie je?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie je. Dobre.  

Poďme ďalej. V tom prípade sa vraciame, posledná 

výzva, nie je. Tak ideme ďalej. 
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POKRAČOVANIE PRERUŠENÉHO BODU  

SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM 14 AŽ 19 

BOD 14 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ 
PODNIK BRATISLAVA, AKCIOVÁ 
SPOLOČNOSŤ 

BOD 15 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI ODVOZ 
A LIKVIDÁCIA ODPADU A.S. 

BOD 16 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. 

BOD 17 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI METRO 
BRATISLAVA A.S. 

BOD 18 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
ORGANIZÁCIE MESTSKÉ LESY 
V BRATISLAVE 

BOD 19 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
ORGANIZÁCIE GENERÁLNY INVESTOR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V tom prípade sa vraciame späť do nášho bodu číslo 

štrnásť.  
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Boli zodpovedané nejaké otázky od pána, pána Mazúra. 

Akým spôsobom teraz urobíme to. 

Áno, pardon. Ešte slovo chce, ešte doodpovedať pán 

Ctibor Košťál, preds, šéf magistrátu. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel troška  okomentovať niektoré otázky 

a odpovedať, keďže som jednak bol aj jeden zo spoluaut 

autorov tých výberových kritérií, ktoré ste vy ako poslanci 

a poslankyne schválili. Ale bol som aj predsedom výberovej 

komisie na bévees (BVS).  

A tam musím povedať, že napriek tomu, že výberová 

komisia ma prehlasovala, ja som bol jediný, ktorý 

nehlasoval za pána Olajoša ako na prvom mieste, tak o tom 

nepíšem ani blogy, ani sa nikde nesťažujem, jednoducho, 

rešpektujem rozhodnutie výberovej komisie. A argumenty, 

ktoré tam zazneli mali, mali nejakú logiku, len ja som sa 

s nimi úplne nestotožnil. Takže som nemohol zaňho hlasovať. 

Ale padlo tu pár vecí, ktoré by som chcel uviesť na, 

na pravú mieru a môj kolega Mazúr to už sčasti urobil.  

Jedna vec, čo sa týka nejakých ideálnych kandidátov 

a podobne. 
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My keby sme chceli dávať diskvalifikačné kritériá, to 

znamená, že osem rokov je osem rokov a nikto to nemôže 

podliezť, tak by sme do inzerátu napísali, že ten kandidát 

to musí spĺňať. Slovo musí by tam bolo určite uvedené. Tým 

pádom by bolo jasné, že to sú také diskvalifikačné 

kritériá, ktoré nemôže nikto poliezť.  

Táto, toto spojenie tam nebolo napísané práve kvôli 

tomu, že si uvedomujeme, že tie zručnosti, ktoré tí 

kandidáti musia mať sú rôznorodé. A keďže lovíme na 

pracovnom trhu, ktorý je veľmi nasýtený, takže sme to 

nechali takýmto spôsobom otvorené. 

Ale čo chcem povedať úplne že kľúčovú vec. My 

nevyberáme teraz ľudí, ktorí teda na štyri roky si tam 

sadnú a my štyri roky sa budeme len tak tváriť, že sa nič 

nedeje a budeme sa iba pozerať ako sa tam tým firmám darí, 

alebo nedarí. My týchtok nových šéfov, ale takisto aj 

ďalších členov predstavenstva zaväzujeme ku konkrétnym 

cieľom. Budeme s nimi, jednak ich plat, jednak ich odmenu, 

ich benefity budeme pia priamo naväzovať na napĺňanie čia 

čiastkových cieľov a dlhodobých cieľov. A tieto ciele 

budeme, budeme formovať v najbližších mesiacoch a budete 

o nich aj vy informovaní. 

By som povedal, že úplne že základná vec, že naozaj 

už nejdeme do toho, že by sa mesto malo teraz prizerať 
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niekoľko rokov, ako to bolo v minulom období, až skončíme 

v tom, že béveeska (BVS) je takmer pred konkurzom.  

Takže, to, to sa nám nestane. My chceme  sledovať, 

dlhodobo monitorovať aj, aj kondíciu, finančnú kondíciu, 

ekonomickú kondíciu týchto mestských podnikov. 

To je taká jedna základná vec, ktorú treba, aby sme 

povedali, lebo veľmi ovplyvňuje to, že naozaj. My sme to, 

aj posilnili sme kapacity na meste, na magistráte. 

Vytvorili sme útvar, alebo referát majetkových, výkonu 

majetkových práv miesta, v mestských podnikov. Čo je 

vlastne útvar, ktorý sa má venovať jedinej. Jediná činnosť 

toho útvaru je, má sledovať ako sa darí mestským podnikom.  

Toľko z mojej strany. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja by som ešte doplnil, že cieľ je to, aby sme na 

septembrovom zastupiteľstve schválili každý zvolený náš 

nominant, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) na septembrovom 

zastupiteľstve prísť s takzvanými kej pí ajs (KPI) 

ukazovateľmi jeho výkonu, ktoré on sa zaväzuje urobiť a my 

ich normálne bude s s robiť, ako to je, ako to doteraz 
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absolútne nebolo. Ako to je úplne normálne pri veľkých 

firmách v súkromnom sektore. 

To je možno ten rozdiel, ja iba doplňujem riaditeľa, 

oproti keď máte nejaké politické dohody, ktoré vy 

vygeneruje nejakých kandidátov a keď máte dohody, alebo 

kandidátov vygenerovaných na základe transparentných 

výberových konaní, že my nemusíme žiadne dohody 

rešpektovať, lebo žiadne dohody robené neboli. Vybrali sme 

to najlepšie, čo sme mohli vybrať. A keď my ako vedenie 

mesta a vy ako zastupiteľstvo budeme vidieť, že to proste 

nefunguje, že nie sú plnené tie veci, že máme nejaké 

pochybnosti o tých veciach, budeme môcť normálne toho 

človeka odvolať a budeme s ním normálne pracovať takisto, 

ako keby to bolo v súkromnom sektore.  

To je ten rozdiel. A to určite do toho chceme vniesť, 

a to je veľmi dôležité.  

Tak to som iba doplnil. 

Faktická, pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo, aj pánu riaditeľovi za vysvetlenie. 
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Priznám sa, že mňa najviac troška, teda posunul môj 

názor niekam inam niečo, čo tu nebolo povedané verejne. Ja 

som si to teraz s pánom Mazúrom tak podrobne prechádzal, 

lebo skutočne ma to dosť vyrušovalo. A dozvedel som sa 

jednu vec. A s tou sa chcem s vami o to podeliť, že pri 

tých oznamoch, tých podľa mňa, z môjho pohľadu, nešťastne 

formulovaných s tými ideálnym kandidátom, z môjho pohľadu, 

sa stalo to vraj, že každý kto tam, kto, kto nevedel si 

dobre vysvetliť ten inzerát, tak moho a zavolal a mohol 

zavolať, teraz už neviem či pánovi Mazúrovi, alebo 

výberovej komisii dokonca, takže mu bolo vysvetlené, že to 

nie sú striktné kritériá. To je inak dosť dôležitý fakt.  

Čiže, asi, asi to dosť vylučuje tú možnosť, že by sa 

tam mohol nachádzať niekto, kto mal záujem a a teda by sa 

nezúčastnil. To považujem za dosť vážno vážny fakt. 

A druhá vec je, že pri tých mestských organizáciách, 

to už povedal, myslím, verejne pán Mazúr, že tam dávali tie 

kritériá na pevno. 

Takže, je zrejmé, že ten zámer rozlišovať tam nejaký 

bol. (gong)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem. 

Oceňujem ten systém, ktorý chcete zavádzať, len 

pripomínam, že toto zastupiteľstvo pred nejakými troma 

rokmi schválilo môj materiál, systém transparentného 

akcionárskeho riadenia mestských podnikov, kde sú aj návrhy 

toho zadania politickej objednávky, aj konkrétnych kej pí 

ajs (KPI).  

Ten materiál mal, podľa mňa, jedinú chybu. Že sa naň 

bývalé vedenie mesta vykašlalo a tie kej pí ajs (KPI) 

nesledovalo. 

Budem rád keď aj veci z prezentácií, budú uvedené, 

ktoré tí jednotliví kandidáti sľubovali.  

A ešte sa chcem spýtať jednu vec.  

Zachytil som takú informáciu, že pán Buocik dal 

prísľub, že odstúpi z dozornej rady Dopravného podniku, ak 

teda pán Rybanský bude vymenovaný. Tak chcem sa spýtať, že 

či je naozaj taká politická dohoda a či to platí? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, chce pán Buocik reagovať?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, dámy a páni,  

je celkom príznačné, že sa ma na túto otázku pýta 

poslanec, ktorý, ktorý v predchádzajúcom volebnom období 

nerešpektoval vôľu Bratislavčanov. Hlasoval, nehlasoval za 

vézeten (VZN) o hazarde. Tiež poslanec, ktorý keď sa 

rokovalo o významnej investícií pre Bratislavu, ktorá by 

znamenala, že toto mesto by prišlo o developerský poplatok, 

mohli by súkromní investori vyvlastňovať pozemky, na ktoré, 

na ktoré im padne zrak a o os 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Buocik,  

ne neodpoviete iba na otázku? Lebo však to bola 

jednoduchá otázka. Ja nechcem do toho nejaké ružinovské 

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

Áno. Ja som si 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Viete, že (poznámka: nezrozumiteľné slovo) riešime. 

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

Nie, to neni ružinovské, to je, to je mestská téma. 

To je mestská téma.  

A ja na to odpoviem, že v prípade zvolenia pána 

Rybanského, ja viem, čo urobiť mám a to určite aj urobím.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To bola otázka.  

Poďme na, poďme na, eee, poďme na pravdepodobne sme 

sa bavili o kandidátoch. To znamená, že chceli by sme.  

Neviem či sme sa nakoniec dohodli, že bol iba na 

dvoch kandidátoch otázku, alebo?  
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Janko,  

ako to urobíme? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán Mazúr. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  

Tak urobíme, že pozveme postupne všetkých kandidátov 

a dáme im krátky trojvetový priestor, aby sa predstavili. 

Dobre?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No, skúsme uro, neurobiť z toho ďalšie výberové 

konanie, pretože už sme to všetci absolvovali veľakrát, 

tých možností tam bolo veľakrát. Čakajú nás ešte veľa 

bodov. Nevieme. Tak takto. Ako si to želáme? Povedzte, lebo 

je to také, že nejasné.  

Ideme to takto urobiť? Ja si myslím, že boli iba 

dvaja vypýtaní. Bola to béveeska (BVS) a Dopravný podnik. 

Nie?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Takže, tri. OLO, Dopravný podnik a béveesku (BVS), 

dobre?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. 

Tak poprosíme každého kandidáta iba sa ukázať 

a predstaviť. Tri vety. Mô môže byť aj tam. Nech to je 

rýchlejšie. Lebo však.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžme, môžme ísť na to, prosím vás? Lebo mmm.  

Nech sa páči. 

Ing. Martin   R y b a n s k ý ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava: 

Tak dobrý deň. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

moje meno je Martin Rybanský. V súčasnosti teda som 

uchádzač o predsedu predstavenstva Dopravného podniku. 

A vám hlavne chcem poďakovať za tento priestor  na 

tomto fóre. Možno vyjadriť sa k nejakým veciam a zodpovedať 

vaše otázky.  
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Tak, všetko.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že tam boli dve otázky na vás. 

Dve otázky. Vie, vieš ich predniesť?  

Nahlas ich normálne prednes, ako. 

Mohol si ostať na svojom mieste a odtiaľ ich 

predniesť v kľude.  

No, nevadí. No?  

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. poradca riaditeľa magistrátu: 

Pardon.  

Pre záznam teda zopakujem ako som si teda poznačil 

tie otázky od zastupiteľstva. 

Čiže, prvá otázka bola nejaká previazanosť, alebo 

vzťahy s pánom Buocikom?. Jedna. 

Druhá nejaká otázka, ktorá smerovala k možným 

podozreniam ohľadom predražených nákupov. Neviem presne 
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teda detaily, čo sa myslelo, ale možno pán Rybanský vie na 

zareagovať z medializovaných informácií. 

A tretia otázka. Hospodársky výsledok dépébé (DPB) za 

rok 2018. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Nech sa páči. 

Ing. Martin   R y b a n s k ý ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava: 

Tak ja by som chcel povedať, že v celej tejto, 

v celom tomto procese výberového konania som k tomu 

pristupoval viacmenej zodpovedne. Nič som, nič som 

nezatajoval. Všetky dokumenty som uviedol ako výberovej 

komisii, tak aj poslancom.  

Koniec koncov, absolvoval som asi šesť híringov 

rôznych, verejných, neverejných s poslancami, kde som nat 

na všetko viacmenej pohotovo reagoval. Všetko bolo, všetko 

bolo zodpovedané pravdivo. 

Každá jedna doplňujúca otázka, si myslím, aj od vás, 

vážení poslanci, bola zodpovedaná. Nevyhýbal som sa žiadnej 
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odpovedi. A v dokumentoch, ktorých som predložil, hlavne 

teda moje sívíčko (CV), je previazanosť s pánom Buocikom. 

Pôsobil som vo firme, kde bol spoločník. Bola to verejne 

dostupná informácia, zistiteľná na obchodnom registri asi 

za minútu.  

Takže, to je taká moja odpoveď k tomu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďalš ďalej poprosím. 

Ing. Martin   R y b a n s k ý ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava: 

Potom k predraženým nákupom. 

V zásade sa tam spomínali v medializovaných 

informáciách dve témy. Potom pr prvá bola náhradné diely. 

Tam by som chcel povedať, že môj útvar, alebo respektíve 

úsek nikdy nemal na starosti nákup náhradných dielov. 

Nerozhodoval ani o dodávateľoch, ani o cenách náhradných 

dielov.  

Čiže, tam je, tam je odpoveď veľmi jasná. Nemal som 

možnosť ani na to nejako vplývať. Bolo to úplne v inej 

časti podniku.  
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Čo sa týka autobusov, ktoré, ktoré boli spomenuté. 

Áno, bol som vo výberovej komisii. Na autobusy musím 

povedať, že nenominoval som sa do tejto komisie sám, 

nominoval ma tam pán bývalý predseda predstavenstva Urban. 

Bola to taká, taká jeho podmienka, aby som tam sedel. 

V podstate komisia bola kolektívny orgán. Bola aj pod 

dohľadom poslaneckým. 

Čiže, možno aj niektorí z vás, čo tu teraz sedíte, 

tam sedeli v tých konkrétnych obstarávaniach.  

Myslím si, že to bolo celé, celé veľmi transparentný 

proces. Dokonca to bolo dvakrát na hlasovaní mestského 

zastupiteľstva.  

Ja osobne, moja úloha bola schvaľovať technické 

požiadavky uchádzačov, respektíve či uchádzači v tejto 

súťaži splnili technické požiadavky. Ja som konštatoval 

i v tejto veci (gong), že splnili a to bolo, to bolo 

všetko.  

Čiže, nemal som možnosť nejakom, nejakým spôsobom 

vyberať uchádzačov, alebo vplývať na cenu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Tá tretia otázka, myslím že bola zodpovedaná, že? Tam 

o tom, o tom, o tej, o tom mmm, to bolo zodpovedané, nie? 

Tá tretia otázka. O tom, že koľko bol ten zisk. 

Ďakujem pekne. 

Pán Hrčka,  

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len jednu otázku.  

Na pozíciu riaditeľa divízie ste absolvovali výberové 

konanie alebo nie? Ak áno, tak z koľkých uchádzačov?  

Ďakujem. 

Ing. Martin   R y b a n s k ý ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava: 

Ja zopakujem moju odpoveď, ktorú som povedal pánom 

poslancom aj v pondelok, aj na výberovom konaní.  

Dostal som ponuku od pána Štrbu.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Čiže, priamo. Akože, ja som to chápal tak, že ste 

ponuku dostali nastúpiť do Dopravného podniku. Čiže, vy ste 

dostali rovno na tú pozíciu ponuku od pána Štrbku.  

Ing. Martin   R y b a n s k ý ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava: 

Nastúpiť do Dopravného podniku.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

A na pozíciu riaditeľa. Lebo, akože bola aj konkrétna 

pozícia predmetom.  

Že či to bola? Že ponuka bola na konkrétnu pozíciu 

byť riaditeľom divízie autobusov. 

Ing. Martin   R y b a n s k ý ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava: 

Nie. Ja som tam nastúpil ešte ako zástupca riaditeľa 

v tom čase a potom som sa stal riaditeľom následne. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Okej. 
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A čiže na pozíciu riaditeľa ste absolvovali výberové 

konanie? Alebo to bolo? 

Ing. Martin   R y b a n s k ý ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava: 

Neabsolvoval som výberové konanie. Dostal som ponuku 

od pána Štrbu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Korček. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len teda takto pre záznam zopakujem, že tá strata 

za ten rok 2018 bola až šesť miliónov sedemsto a tuším 

tridsaťtisíc. 

A chcem sa vás ešte, pán Rybanský opýtať teda 

vzhľadom hla, k mladému veku, či ste v tomto segmente 

dopravnom po skončení vysokej školy pôsobili aj niekde inde 

ako v Dopravnom podniku? A vo firmách, ktoré tu boli 

pertraktované v súvislosti s jedným našim kolegom? A aký je 
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váš vzťah s bývalým podpredsedom predstavenstva pánom 

inžinierom Štrbom?  

Ing. Martin   R y b a n s k ý ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava: 

Začnem tým posledným, čo ste povedali.  

S pánom Štrbom som mal vyslovene vždycky 

pracovnoprávny vzťah. Žiaden iný. Žiaden, žiaden nad rámec 

tohto vzťahu.  

Pôsobil som po, po vysokej škole aj v iných 

spoločnostiach. Všetky, všetky sa zaoberali buď predajom 

autobusov, servisom alebo dopravou.  

Čiže, čiže som človek z odboru. Možno, možno sa vám 

zdá tá tá prax malá, ale je taká prierezová v tejto 

problematike, že si myslím, že je dostatočná.  

A a prešiel som si viacmenej všetkými, všetkými tými 

odvetviami tejto, tejto autobusovej problematiky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Ďakujem pekne. 
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Pome ďalej. Ďakujem pekne. 

Ďalší uchádzač, nech sa páči, asi pán  

Ing. Martin   R y b a n s k ý ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava: 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ole oleoš.  

Predstavte sa nám troma vetami.  

A tam bola aj nejaká otázka. 

JUDr. Peter   O l a j o š ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť: 

Dobrý deň prajem, dámy a páni. 

Ďakujem pekne. 

Moje meno je Peter Olajoš a uchádzam sa dnes o vašu 

dôveru, pani poslankyne a poslanci na to, aby sme spolu 

mohli zabezpečiť to, že  
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po prvé, Bratislavská vodárenská spoločnosť vám ako 

akcionárovi nebude ukradnutá, 

a v druhom rade, aby sme ju za tri roky počas vášho 

pôsobenia mohli nastaviť tak, aby sme v roku dvadsať 

dvadsaťdva mohli povedať, že strategické plány a následné 

smerovanie na ňašle nasledujúce desaťročné obdobie je to, 

čo má Bratislavská štatverke  (Stadtwerke) pre svojich 

klientov a akcionárov dodávať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Eee. Bola tam nejaká otázka. Ja si nespomínam. 

Áno, pani. Nech sa páči, eee, pani Pätoprstá, nech sa 

páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som tú otázku nemala, mal to pán Jenčík. Tak by ju 

formuloval, ak tu je?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno.  

Pán Jenčík,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ale, ja by som sa vás chcela spýtať. Ja otvorene 

hovorím, že obávam sa, že tá verejná služba chce trochu 

viacej ako v tom súkromnom sektore, je to niekedy nevďačná 

rola, niekedy robíte dlhé roky, nedostanete poďakovanie, 

ale je to svojim spôsobom služba verejnosti.  

Hlavným poslaním Bratislavskej vodárenskej nie je 

zisk, ani nejaká, nejaká ekonomická hodnota, ale je to 

dodávka pitnej vody a ich kva, jej kvalita. To znamená, 

toto musí byť na top mieste.  

Ochrana zdrojov pitnej vody. A to sa týka všetkých 

zdrojov. To znamená aj mimobratislavských, ktoré sa týkajú, 

ktoré má v správe Bratislavská vodárenská a až následne 

všetky tie ostatné ukazovatele, ktoré ste spomínali. 

Samozrejme, že asi pán, pán Jenčík povie aj tú časť 

dva, že je veľmi dôležité, aby to ostalo v majetku hlavného 
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mesta. To znamená, všetci akcionári sú buď obce, alebo 

hlavné mesto. Čiže, my obyvatelia sme akcionár.  

Takže, moja otázka znie, či ste ochotný nad rámec 

obetovať niečo pre verejný záujem. To znamená, naozaj 

niekedy to pôjde, tak ako ste dneska odušu leteli z toho 

Brna, tak či to budete vnímať aj takto? Či tá služba 

verejnosti je vám jasná?  

JUDr. Peter   O l a j o š ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť: 

Za mňa len krátka reakcia. Kto sa bojí, nech nejde do 

lesa.  

A druhá vec. Pri všetkej úcte, nestál by som tu dnes 

a neabsolvoval by som to, čo predchádzalo tomu, že tu môžem 

dneska stáť. Medzi nami, bolo to štandardné kapitalistické 

výberko, ktoré dnes prebieha v každej veľkej korporácii. 

Keby som si nemyslel, že mám na to a keby som nechcel dodať 

k tomu nijakú pridanú hodnotu. Verím, že rok dvadsať 

dvadsaťdva každý z vás pokojne vyvesí na svoj re revolebný  

bilboard, že áno, aj ja som mu dal dôveru a stálo to za to. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som pred malou chvíľkou po pochválil, že z tých 

troch postúpených kandidátov, podľa môjho názoru, vybrali 

najlepšie. Ale jediná vec, čo ma tam vyrušovala, bol ten 

možný vstup zahraničného investora. A to som chcel od vás 

vysvetliť, že ako ste to mysleli?  

JUDr. Peter   O l a j o š ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť: 

Ďakujem pekne za otázku. 

To je v zásade záležitosť, ktorú keď si zoberiete 

moju prezentáciu, je to úplne posledný bod na de fakto 

reálne poslednom slajde (slide). A keď to čítate viacmenej 

ako je to napísané, je, celý bod znie:  

Otáznik, stopercentné ovládnutie bévees (BVS) mestom 

Bratislava rovná sa slovenská štatverke 

(Stadtwerke)otáznik. Prípadné, zátvo, otáznik, zapojenie 

strategického investora otáznik, forma.  
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Toto všetko je určitým spôsobom môj odkaz pre 

akcionárov, to znamená, pre vás ako majoritného akcionára, 

ale pre všetkých akcionárov.  

Ale vys na verejnom vypočutí, ktoré bolo v starom tr, 

štar, ktoré bolo v starom v Starej tržnici, som hovoril 

o strategickom pláne, ktorý by som chcel, aby akcionári 

schválili stopercent hlasov, tak aby bolo úplne jasné, že 

všetky ekonomické modely, ktoré potenciálne, nazvime to, 

Z pozície záchrany dnešnej spoločnosti, nebudú dávať zmysel 

a pôjdeme presne tým, čo dneska pani poslankyňa načrtla.  

Z môjho pohľadu netreba vymýšľať koleso. V Nemecku 

existuje, existujú firmy, ktoré sa volajú Štadverke 

(Stadtwerke). Je to principiálne firma, ktorá ovláda buď 

miestna samospráva, alebo vyšší územný celok a krajina 

v Nemecku a zásob a podporuje všetky iniciatívy, ktoré, 

ktoré de fakto od nej obyvatelia, obyvatelia potrebujú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Môžme ísť ďalej? Alebo pani Pätoprstá, chcete 

reagovať? Ja.  
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Či ešte chceme reagovať? Okej.  

Tak, tak poďme reagovať, len viete, že. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán Olajoš,  

ešte jedna otázka. 

Trochu, keď ste písal svoje, svoju predstavu o firme, 

pomýlil site, ste si nfraservisis (Infrasevices) 

s Infrafolšn, keďže tá kauza sa naozaj ťahá iks rokov, tak 

skúste mi povedať, jak sa to mohlo stať? Lebo sa to tam 

teda opakovalo desaťkrát, takže. 

JUDr. Peter   O l a j o š ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť: 

Veľmi, veľmi jednoducho. A vyjadril, povedal som to 

hneď na začiatku mojej verejnej prezentácie v Starej 

tržnici. 

V rámci kompilácií celých podkladov, ktoré som mal 

v rôznych failoch a tým, že bohužiaľ, alebo chvalabohu, 

z môjho pohľadu je môj pracovný jazyk angličtina, tak pre 

pracovné účely som si to nazval Infrasoljušns (Infra 
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Solutions) a bohužiaľ, už na finálnej verzii sa chybička 

vloudila. Ospravedlňujem sa, ale niekedy sa to stane. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Čiže, ja len si chcem ujasniť. To je formu 

prevádzkovej spoločnosti? Lebo spoločnú vodárenské 

spoločnosti nesmú vydávať dlhopisy. A takisto akcie 

spoločnosti nesmie nikto iný vlastniť ako, ako sú mestá 

a obce. 

Čiže. 

JUDr. Peter   O l a j o š ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť: 

Áno. Veď to je presne princíp štadverke (Stadtwerke), 

ktorý 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Čiže, prevádzková spoločnosť by to bola. Aby, ak, ak 

by mal vstúpiť nejaký zahraničný investor?  
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JUDr. Peter   O l a j o š ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť: 

Takto. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Či ako?  

JUDr. Peter   O l a j o š ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť: 

Ten zahraničný investor je momentálne, pri všetkej 

úcte, a povedzme si to otvorene, z dnešného stavu niečo 

také, nad čím môžeme rozmýšľať čas té plus päť rokov, alebo 

desať rokov, ak to pre vás ako pre zástupcov občanov mesta 

a majoritného akcionára bude dávať zmysel. Nie je to môj 

hailajt (highlight).  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Keď. Keď môžme ísť ďalej, ďakujem pekne.  
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JUDr. Peter   O l a j o š ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť: 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja by som šiel ďalej, nech to má tempo.  

Nech sa páči, pán Maslák, ktorý bol vybratý do 

spoločnosti OLO.  

Ing. Martin   M a s l á k ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu: 

Dobrý deň. 

Vážené dámy, vážení páni,  

tak v krátkosti sa vás predstavím. 

Vyštudoval som materiálové inžinierstvo. Pôsobil som 

vo viacerých firmách na seniorských memežérskych 

(manažérskych) pozíciách. Viedol som rôzne výroby 

v stavebných materiálov, či na Slovensku, alebo 

v zahraničí.  

Mojou víziou je doviesť OLO do tretej generácie.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem pekne. 

Asi nejdeme teraz rozoberať jednotlivé vízie 

kandidátov. Na to bolo veľa priestoru. 

Poznámka, pán Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len jednoduchá otázka.  

Vo vašom slajde (slide) na rozvojový plán mestského 

podniku OLO do 2022 píšete, že teda plánujete navýšiť tržby 

na tridsaťšesť miliónov zo súčasných dvadsaťsedem, a teda 

celkové výnosy na tridsaťsedem miliónov zo súčasných 

dvadsaťdeväť miliónov. Je to zhruba takmer 

tridsaťpercentných príjmov a výnosov. Ako to chcete 

dosiahnuť? 

Ing. Martin   M a s l á k ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu: 

Toto dosiahneme, zvýšenie týchto tržieb dosiahneme 

vytriedením materiálov, ktoré budú použité pre materiálové 

využitie. Jedná sa o sklo, papier, biologický rozložiteľný 
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odpad. Následne vznikne voľná kapacita v spaľovacom 

zariadení a tam je ten priestor na ten ďalší materiál. Čiže  

na to navýšenie tých tržieb.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani  Augustinič,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja chcem presne zareagovať na toto, čo ste povedali, 

lebo mňa to, ja som síce nebola na tej prezentácii, ale 

viete, že triediť tento zmesový odpad je protizákonné? 

Dnes?  

Ing. Martin   M a s l á k ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu: 

V súčasnosti sú linky, ktoré triedia zmesný komunálny 

odpad. Existuje na to viacerých spôsobov ako by sme to 

mohli dosiahnuť legálnym a bezpečným spôsobom, aby nebolo 

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

A ja mám ešte poslednú otázku.  

Rozhodli ste sa kandidovať v Bratislave, teda 

nepochádzate odtiaľto. Ako, chcete sa sem teraz presťahovať 

a budete tu fungovať normálne, že denno-denne? 

Ďakujem. 

Ing. Martin   M a s l á k ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu: 

V pracovný týždeň určite áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ešte reakcia pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No, v prípade, že by sa vám tých tridsať percent 

nepodarilo dosiahnuť, a povedzme, že keby sa vám nepodarilo 

dosiahnuť ani desaťpercentný nárast výnosov, ako by ste to 

posudzovali? Z hľadiska vášho prístupu, lebo to ste 

povedali teraz.  
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Ak dosiahnete tridsať percent, tak vám verejne zložím 

klobúk. Ale môj tip je, že do tých, nie že troch rokov, 

akože do tých troch alebo štyroch rokov ani desať percent 

sa nenarastie. To je akože môj osobný odhad. Lebo nejakú, 

nejaké veci ohľadom OLO som riešil a myslím si, že tam taký 

rýchly a taký veľký možný nárast nevidím.  

Tak ja sa len chcem spýtať, že, že keď sa teraz ukáže 

o o tri roky to nebude ani desať percent, tak ako, ako to 

budete vyhodnocovať tento váš plán?  

Ing. Martin   M a s l á k ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu: 

Eee, f, Určite, eee, nepodľahneme tomu, že to 

nevytriedime. Spravíme preto maximá maximum čo je možné, 

aby sme to vytriedili a urobili. 

Samozrejme, nemám naštudované jednotlivé detaily 

spoločnosti, pretože som nemal možnosť tomu nad nahliadnuť, 

ale určite ak k tomu príde, ak dostanem vašu dôveru, si 

myslím, že určite dosiahneme viac ako desať percent. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To by sme, to bude presne tá vec, ktorú v septembri 

by sme chc, ak dostanete tú dôveru, by sme to presne chceli 
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vedieť v septembri, v to, v tých kej pí ájs (KPI), aby sme 

sa vedeli podľa toho zariadiť. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokiaľ nie sú žiadne ďalšie otázky, ideme teda, čo 

tam bolo? Bévees (BVS). 

Janko, prepáč. 

Počúvam pána Mazúra.  

Ing. Martin   M a s l á k ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu: 

Ďakujem pekne. 

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. poradca riaditeľa magistrátu: 

Ja len v mene pána Vetráka, on sa chcel ešte opýtať 

pána Masláka jednu  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, pardon. 

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. poradca riaditeľa magistrátu: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Maslák,  

tak ešte raz. 

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. poradca riaditeľa magistrátu: 

aby ste, aby ste vysvetlil vašu personálnu politiku, 

ktorú ste vlastne v tej prezentácii mal načrtnutú. Ten 

nejaký taký väčší nárast zamestnancov, ak som to dobre 

pochopil. 

Ing. Martin   M a s l á k ,    kandidát na predsedu 

predstavenstva akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu: 

Určite na začiatku budeme musieť začať takým krízovým 

režimom, ale tých zamestnancov by som nechal na konci. Do 

toho siahať nechcem.  

Vzhľadom k tomu, že tá spoločnosť sa musí roz 

rozvíjať ďalej v, musí separovať ten odpad, tí ľudia tam 

budú potrební. A vzhľadom k tomu, že tá spoločnosť, teda je 

už aj vekovo prestárla, je príležitosť na to, aby tam 

vstúpili mladí zamestnanci. A v prípade, že začneme 

rozvíjať tieto triediace linky, tam je ten priestor na to, 

aby sme zvýšili tú zamestnanosť.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, že. Sory, ja už. 

Ďakujem veľmi pekne, pán Maslák. Ďakujem. 

Pozveme aj ďalších uchádzačov, jak sme sa dohodoli? 

(poznámka: počuť slová z pléna „Nie, iba troch.“) 

Nie. Dobre. Troch sme si povedali. 

Ďakujem pekne. 

Poďme teda ďalej. 

Máme, máme, máme pána do diskusie.  

Sme všetci okej? Ideme ďalej? Môžme ísť ďalej?  

(poznámka: počuť slová z pléna mimo mikrofón „To je 

až k šestnástke.“) 

Ale máme pána Hutkaia k šes, k bode šestnásť. Ale 

keďže diskutujeme všetko naraz, tak teraz je ten moment, 

kedy ho máme zavolať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno, pán poslanec Lenč.  
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Nejaká faktická? 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

V tom materiáli čo sa týka GIBu (GIB) je odvolanie 

súčasného riaditeľa a poverenie.  

Ja by som rád tú pani videl, ktorá to má viesť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha. Dobre. Lebo neviem, myslím, že tu nie nie je.  

Pani, pani ktorá?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Tak mi aspoň o nej niečo povedzte.  

(poznámka: počuť slová mimo mikrofón, ženský hlas „Ja 

potom poviem. Hej.“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, nie postupne.  
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Takže ešte pani Kratochvílová povie dve vety k pani 

Beňovej. 

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: 

Áno. Ja by som povedala k pani Beňovej. 

To je súčasná námestníčka riaditeľa GIBu. Marva, 

Barbra Beňová sa volá. Pracuje v GIBe (GIB) dlhé roky. A to 

riešenie, ktoré sme prijali, je dočasné rie riešenie, kým 

sa nevyberie ďalším výberovým konaním nový riaditeľ 

spoločnosti GIB. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ne nezavolali sme ju, lebo. 

Dobre. Poďme ďalej.  

Pozývam do diskusie pána Hutkaia Milana. Myslím, že 

už nemusíme hlasovať, že? Opäť.  

Takže, nech sa pá. 
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Nie. Aha, pán nie je z Bratislavy. To znamená, že 

musíme hlasovať keď nie je z Bratislavy, lebo ideme. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Proste, čo sa deje? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vystupujúci – nebol predstavený 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) všetci piati len sa 

predstaviť kto to je, aby všetci poslanci vedeli. Lebo 

neboli všetci na výberových konaniach. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Vystupujúci – nebol predstavený 

Len menom a kto je. Že nad zap za tento podnik.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Takže poprosím. Koho tam máme? Ešte sekundu teda. 

Koho tam máme?  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 519 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Mená, mená.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Môžete mi dať mená?  

Sekundu iba. 

Pani Kolláriková,  

poprosím vás, poďte sa iba predstaviť. 

A pán Dobšovič.  

To znamená, že Metro a Mestské lesy.  

Povedzte nám iba dve, tri vety a aby vedeli, že. 

JUDr. Zuzana   K o l l á r i k o v á ,    kandidátka na 

predsedníčku predstavenstva akciovej spoločnosti METRO 

Bratislava: 

Dobrý deň. 

Vážený pán  primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, 

moje meno je Zuzana Kolláriková a uchádzam sa o post 

v METRe (METRO) Bratislava. 

Veľmi skr, veľmi stručne iba.  
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Pracovala som takmer celú profesionálnu kariéru vo 

oblasti dopravy, takže si myslím, že môžem ponúknuť cenné 

skúsenosti v tejto oblasti, či už je to z pohľadu strategic 

stratégie, alebo aj z pohľadu celkového procesu prípravy 

tej stavby až po kolaudáciu.  

Rovnako som sa zaoberala aj legislatívou. Majetko-

právnym vysporadúvaním. Pracovala som aj v developerskej 

spoločnosti. Takže si myslím, že táto oblasť mi je veľmi 

blízka.  

A dá sa povedať, že aj srdcová záležitosť. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A poprosím pána Dobšoviča ako.  

Ďakujem veľmi pekne. 

JUDr. Zuzana   K o l l á r i k o v á ,    kandidátka na 

predsedníčku predstavenstva akciovej spoločnosti METRO 

Bratislava: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

A pán Dobšovič, ktorý je.  

Už viete aká bola základná, základný limit na 

výberové konanie do Mestských lesov. Dva metre.  

Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   kandidát na riaditeľa 

príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

Dobrý deň pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   kandidát na riaditeľa 

príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

Vážené mestské zastupiteľstvo, (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) ja si to chytím, ak to neni problém.  

Tak ešte raz, dobrý deň. 

Moje meno je Matej Dobšovič.  

Téme mestských lesov sa venujem posledných päť rokov, 

kedy mnohí z vás tu pri tom vtedy boli. Občania boli 
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nespokojní, alebo obyvatelia mesta boli nespokojní 

s objemom hospodárskej ťažby v mestských lesoch a vtedy 

mestské zastupiteľstvo na to zareagovalo a a túto, 

a prijalo teda politické rozhodnutie, ktorým túto ťažbu 

znížilo. 

Pri tejto téme som ja ostal aj v nasledujúcom období 

a začal som sa teda venovať aj ostatným lesom v Bratislave, 

ktoré nepatria mestu.  

No a uchádzam sa o pozíciu riaditeľa príspevkovej 

organizácie Mestské lesy, pretože si myslím, že práve teraz 

v tej oblasti zvyšovania toho rekreačného potenciálu 

existujú určité, e existuje jednoducho ten potenciál, ktorý 

treba výrazným spôsobom teraz rozvíjať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Keď sme všetci spokojní, dúfam, že je to všetko 

v poriadku. Tak ja by som. 

Okej.  

Môžme ísť.  
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Tak v tom prípade vás žiadam, aby sme hlasovali 

o tom, či pána Hutkaia Milana prijmeme na, aby prispel 

svojim príspevkom do diskusie.  

Prosím vás, hlasujte. Nie je to Bratislavčan. Takže 

ideme proti.  

(Hlasovanie.) 

Dobre. 

Myslím, že je to jednoznačné. Ďakujem. 

Nech sa páči,  

pán Hutkai, máte slovo. 

Občan: Ing. Milan   H u t k a i : 

Dobrý deň prajem. 

Ďakujem v prvom rade za možnosť vystúpiť, teda keďže 

trošičku mimo štandardných pravidiel a trochu možno aj 

odľahčene, pokiaľ to nie je novinárska kačica, tak pán 

primátor prajem úp úprimne všetko naj k narodeniu syna, 

veľa zdravia, šťastia, hlavne čerstvý vzduch a pitnú vodu. 

Aby ešte bola dlho.  

Bolo veľa povedané. Gro komunikácie vlastne prebehlo 

včera podvečer, takže aj po tej debate, ktorú som si 

vypočul nemám už teda moc extra čo dodať. Môžem (poznámka: 
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nezrozumiteľné slová) prísť a aspoň sa predstaviť v čase 

anonymov a pseudomejlov.  

Moje meno je Milan Hutkai a to, čo som vám písal, som 

písal ja a si za tým stojím.  

Ja by som chcel úprimne popriať, nech sa vám podarí 

tá transparentnosť a ten zámer a viem, o čom hovorím. Aj 

keď slovíčko transparentný ešte neznamená presný, 

spravodlivý a jasný, ale skôr priehľadný a priesvitný, keď 

si to, teda z toho ako význam pozriete.  

Chcel som len upozorniť na jednu jedinú vec. Že 

uznesenie a to tu už dneska bolo prezentované 

a diskutované, ktoré ste prijali a podľa ktorého sa mali 

robiť výberové konania, nebolo dodržané. To je faktická 

deskriptívna rovina. Žiadna interpretácia, ziadny ú žiadny 

úsudok. Ale rozumiem vám, že ste schopní to ohnutie prijať 

a prijať kandidátov, ktorí nesplnili či už prax, vzdelanie, 

alebo možno nejaké k konkrétnu odbornosť.  

Na čo takisto chcem zdôrazniť a dať dôraz je to, že 

nie všetci kandidáti prešli procesom osobnej integrity, jej 

skúmania. To znamená, že zase je tu určitá miera 

diskriminácie. Ale keď niekto uzná, že len tí, ktorí boli 

vybraní na základe niečoho, mne dodnes nie je jasné čoho, 

mohli mať skúmanú integritu, tak to minimálne nemá kúč 

nevyváženosť, a preto by som možno navrhol, berte to 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 525 

skutočne ako môj osobný názor, proces dať prekontrolovať aj 

najvyššiemu kontrolórovi, do akej miery to, čo ste si 

schválili, bolo aj dodržané. Lebo v inom prípade z tej 

matematickej logike hlasujete o niečom, na čo ste vlastne 

nedali mandát.  

Berte to skutočne ako môj názor a snahu veci pomôcť 

a a ešte raz poďakovať vám aj za možnosť vystúpiť 

a popriať, nech sa vám tie veci skutočne podaria.  

Všetko. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Občan: Ing. Milan   H u t k a i : 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To bolo vystúpenie od občanov. 
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Myslím, že môžme pristúpiť k hlasovaniu 

o jednotlivých bodoch.  

Čaká nás ešte asi ďalších štyridsať dneska, tridsať.  

Takže, nedáme to dneska? Dobre. pot 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dáme, dáme, dáme poradu. Dáme poradu po týchto 

bodoch. Tak sme sa dohodli. Ale myslím, že väčšinou klubov 

je pripravených ísť do toho.  

Bufet bude plný až do večera. To sľubujem ja. Bude 

tam ovocie a koláčiky.  

Dobre.  

Poďme hlasovať. Eee eee. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nech sa páči. Takže, sústreďme sa a ideme hlasovať 

o viacerých bodoch a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Sekundu iba.  
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HLASOVANIE 
BOD 14 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 

OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ 
PODNIK BRATISLAVA, AKCIOVÁ 
SPOLOČNOSŤ 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno, takže začíname bodom štrnásť. 

Je to Dopravný podnik Bratislava. Odvolávame 

doterajšieho šéfa predstavenstva Michala Dekánka a menujeme 

nového šéfa predstavenstva Martina Rybanského a poverujeme 

primátora, aby prijal rozhodnutie jediného akcionára 

v tomto zmysle.  

Pán primátor,  

môžte dať hla hlasovať o tomto uznesenií. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných štyridsaťjedna. 

Za tridsaťdva, proti päť, zdržalo sa tri, nehlasovala 

jedna. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 14-Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

 Prítomní:  41 Áno 32 Nie: 5 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  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler NIE 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ZDRŽAL SA 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  NIE J. Hrčka NIE  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločností Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 
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v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, Bratislava, IČO 

00492736: 

odvolanie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z 

predstavenstva obchodnej spoločnosti: 

Ing. Michal Dekánek – predseda 

vymenovanie za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v 

predstavenstve obchodnej spoločnosti: 

Ing. Martin Rybanský – predseda. 

 
B. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

prijať rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, pri výkone 

pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny. 

koniec poznámky) 
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HLASOVANIE 
BOD 15 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 

OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI ODVOZ 
A LIKVIDÁCIA ODPADU A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme asi rovno na ďalší bod. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Pokračujeme OLOm (OLO). 

Čiže, odvolávame šéfku, doterajšiu šéfku 

predstavenstva pani Vargovú a vymenúvame nového šéfa 

predstavenstva pána Masláka a poverujeme pána primátora, 

aby rozhodnutím jediného akcionára to skonvalidoval. 

Tak, pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných štyridsaťdva. 

Za štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasoval jedna. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 15-Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 Prítomní: 42 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Odvoz a 

likvidácia odpadu a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 
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v obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so 

sídlom Ivanská cesta 22, Bratislava, IČO 00681300: 

odvolanie zástupkyne hlavného mesta SR Bratislavy z 

predstavenstva obchodnej spoločnosti: 

Ing. Anna Vargová – predsedníčka 

vymenovanie za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v 

predstavenstve obchodnej spoločnosti: 

Ing. Martin Maslák – predseda. 

 
B. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

prijať rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s., pri výkone pôsobnosti 

valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny. 

koniec poznámky) 
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HLASOVANIE 
BOD 16 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 

OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. Pokračujeme béveeskou. 

Odvolávame doterajšieho šéfa predstavenstva pána 

Maslovieca a vymenúvame nového šéfa predstavenstva pána 

Olajoša s tým, že po poverujeme pána primátora, aby prijal 

rozhodnutie jediného akcionára v tomto zmysle. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťdva. 

Za štyridsaťjedna, proti jedna, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 16-Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

  
Prítomní: 42 Áno 41 Nie: 1 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 
 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

v obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

a.s., so sídlom Prešovská 48, Bratislava, IČO 35850370: 

odvolanie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z 

predstavenstva obchodnej spoločnosti: 

Ing. Boris Masloviec – predseda 

vymenovanie za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v 

predstavenstve obchodnej spoločnosti: 

JUDr. Peter Olajoš – predseda. 

 
B. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., predložiť návrh na odvolanie a 

voľbu zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy za člena 
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štatutárneho orgánu tejto spoločnosti podĺa časti A tohto 

uznesenia.  

koniec poznámky) 

 

 

HLASOVANIE 
BOD 17 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 

OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI METRO 
BRATISLAVA A.S. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Pokračujeme obchodnou spoločnosťou METRO. 

Odvolávame tak doterajšieho predsedu predstavenstva 

pána Petroviča aj člena predstavenstva pána Guttmana, 

vymenúvame novú šéfku predstavenstva Zuzanu Kollárikovú 

a člena predstavenstva pána Petroviča, pričom poverujeme 

pána primátora, aby na valnom zhromaždení spoločnosti 

METRO, predložil takéto návrhy.  

Môžte dať, pán primátor o tom hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťdva. 

Za štyridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 17-Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
METRO Bratislava a.s. 

 Prítomní: 42 Áno 42 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  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti METRO 

Bratislava a.s. 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. schvaľuje 

v obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom 

Primaciálne nám. 1, Bratislava,IČO 35732881: 

odvolanie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z 

predstavenstva obchodnej spoločnosti: 

Ing. arch. Drahan Petrovič – predseda 

Ing. Peter Guttman – člen 

vymenovanie za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v 

predstavenstve obchodnej spoločnosti: 

JUDr. Zuzana Kolláriková – predsedníčka 

Ing. arch. Drahan Petrovič – člen. 

 
B. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy na valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., 

predložiť návrh na odvolanie a voľbu zástupcov hlavného 
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mesta SR Bratislavy za členov štatutárneho orgánu tejto 

spoločnosti podľa časti A tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

 

HLASOVANIE 
BOD 18 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 

ORGANIZÁCIE MESTSKÉ LESY 
V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ešte by sa niekto urazil, že (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) a 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Vetrák. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Pokračujeme organizáciou, príspevkovou organizáciou 

Mestské lesy.  

Čiže, rušíme poverenie pani Znášikovej a vymenúvame 

pána Dobšoviča za riaditeľa príspevkovej organizácie. 

Môžte dať, pán primátor, 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.) 

Ee, to nedajme. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Pome ďalej. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťdva. 

Za štyridsaťjedna, proti jedna, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 
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Poďme ďalej. Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 18-Personálne zmeny v orgánoch organizácie Mestské lesy 
v Bratislave 

 Prítomní: 42 Áno 41 Nie: 1 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský NIE 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v orgánoch organizácie Mestské lesy 

v Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. zrušuje 

poverenie PaedDr. Jany Znášikovej viesť mestskú príspevkovú 

organizáciu Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 813 

01 Bratislava, ku dňu 07. 07. 2019. 
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B. vymenúva 

Ing. Mateja Dobšoviča za riaditeľa mestskej príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 813 

01 Bratislava, ku dňu 08. 07. 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

HLASOVANIE 
BOD 19 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 

ORGANIZÁCIE GENERÁLNY INVESTOR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Máme tu ďalší návrh uznesenia. 

Odvolávame pána Gašperáka z funkcie riaditeľa GIBu 

(GIB) a poverujeme pani Barbaru Beňovú vedením tejto 

príspevkovej organizácie. 

Môžte dať o tom, pán primátor, hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťdva. 

Za štyridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 19-Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny 
investor Bratislavy 

  
Prítomní: 42 Áno 42 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  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny investor 

Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. odvoláva 

PhDr. Vladimíra Gašperáka z funkcie riaditeľa príspevkovej 

organizácie Generálny investor Bratislavy so sídlom 

Záporožská 5, 852 92 Bratislava, dňom 27. 06. 2019, 

 
B. poveruje 

Ing. Barbaru Beňovú vedením príspevkovej organizácie 

Generálny investor Bratislavy so sídlom Záporožská 5, 852 

92 Bratislava, dňom 28. 06. 2019 do dňa vymenovania 

riaditeľa tejto organizácie. 

koniec poznámky) 
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BOD 19A NÁVRH SPOLOČNÉHO PROGRAMOVÉHO 
VYHLÁSENIA PRIMÁTORA HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY A POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY NA ROKY 2019 – 2022 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja by som chcel poprosiť, aby sme ešte urobili bod 

devätnásť A. Je to programové vyhlásenie naše spoločné 

a potom, potom oné.  

Myslím, že ste to všetci videli a všetci te te. 

Všetci ste to čítali. 

Teraz, sekundu iba, lebo. 

Dobre. 

Prosím ťa, uvedz to ty. 

Lebo je tu, je tu starosta Prahy I, ktorého chcem 

o chvíľu privítať, ale dajme, že tento bod a ja ho 

slávnostne privítam potom na našom zastupiteľstve. 

Dobre?  

Urobme tento bod, aby, aby sme mali všetky tie body 

do dvaciny, jak sme sa dohodli. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Ale teraz je devätnásť A. Toto máme urobené. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dokončíme devätnásť A, nech to máme za sebou a. 

Nech sa páči, pán šéf magistrátu uvedie tento bod. 

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

Dobre. Ďakujem. 

Ja chcem stručne uviesť tento bod. 

Ide o programové vyhlásenie, ktoré je vlastne na 

najbližšie, najbližšieho tri a pol roka.  

Vy ste všetci videli tento dokument. Zahŕňa to 

základné programové priority a investičné priority, ktoré 

chce mesto robiť v najbližšom období.  

Je to. Je rozdelené programové vyhlásenie na viacero 

oblastí čo sa týkajú verejného priestoru, otvoreného úradu, 

životného prostredia, sociálnych vecí a tak ďalej.  

Bez toho, aby sme si nejako ich detailne prechádzali, 

chcem povedať, že je to programové vyhlásenie, sú to 

aktivity, ktoré my ako magistrát chceme spracovať do 

konkrétnych projektov a konkrétnych indikátorov, budeme 

sledovať najbližších tri a pol roka.  
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Dá sa povedať, že je to, je to materiál, podľa 

ktorého sa pôjde na ďalších tri a pol roka pri 

implementácii jednotlivých politík v jednotlivých 

oblastiach.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

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 informovať aj mestské 

zastupiteľstvo, že na ostatnom zastupiteľstve mestskej 

časti Starého Mesta bolo prijaté tiež Staromestský program, 

ktorý zaručuje teda aktivit na najbližšie obdobie.  

A rovnako treba povedať, že Staré Mesto prišla 

navštíviť delegácia z Prahy I, ktorá je zastúpená starostom 

Prahy I a jedenástimi zamestnancami úradu, kde si vymieňame 

skúsenosti na teda vzájomné skúsenosti s pô v pôsobení vo 

verejnej správe. 
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Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nie je prihlásený nikto ďalší do diskusie. 

Tak teraz poprosím návrhovú komisiu. Pán Vetrák. 

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 schvaľuje spoločne 

Programové vyhlásenie primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2019 až 2022. 

Môžte dať o tom hlasovať,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsať. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasoval jeden poslanec. 

Okej. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

19A-Návrh spoločného Programového vyhlásenia primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 
2022 

  
Prítomní: 40 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 
 
 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 
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M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 557 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh spoločného Programového vyhlásenia primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

spoločné Programové vyhlásenie primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022. 

koniec poznámky) 
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PROCEDÚRA K ROKOVANIU MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY DŇA 27. 6. 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

takže, predtým ako privítam primátora Prahy I, iba sa 

chcem dohodnúť, teda ideme ďalej dokým to dneska neurobíme.  

Sme všetci šéfovia klubov za to?  

(poznámka: počuť z pléna viac hlasov „áno“) 

Ja za to zabezpečím dobré moderovanie a veľa jedla. 

To sľubujem. Dobre?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A čo? Jaj, áno. Aj alkohol. Ja budem moderovať. Ja 

som proste moderátor.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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PRIVÍTANIE STAROSTU MESTSKEJ ČASTI PRAHA 
I NA ZASADNUTÍ MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, teraz mi vážení poslanci a poslankyne dovoľte, 

aby som privítal malým potleskom privítajme, prišiel sa na 

nás pozrieť  

(poznámka:  potlesk) 

zástupca Prahy I.  

(poznámka:  potlesk, prítomní sa postavili 

a tlieskajú, primátor hlavného mesta SR Bratislavy prijíma 

dar od zástupcov z Prahy, prebieha fotografovanie) 
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BOD 49 PETÍCIA PROTI KONCEPTU URBANISTICKEJ 
ŠTÚDIE „RIEŠENIE CENTRÁLNEJ 
ROZVOJOVEJ OSI PETRŽALKA“ 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, pokračujeme v zastupiteľstve. 

Takže, ak, ak si to dobre pamätám, teraz by mal 

nasledovať bod Interpelácie. 

Ja len poprosím poslancov, aby zostali. Máme 

prestávku až po bode tridsať. Taká bola dohoda.  

Aha, prepáčte, petície.  

Takže prosím, zostaňte v sále, prestávku máme až po 

bode tridsať.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno.  

Takže petície.  

Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie Riešenie 

centrálnej rozvojovej osi Petržalka. 

Poprosím, aby niekto uviedol materiál. 
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Mgr. Lucia   S c h u s t e r o v á ,  ústredná evidencia 

sťažností: 

Dobrý deň. 

Rada by som uviedla materiál Petícia proti konceptu 

Urbanis  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prosím, počúvaj, počúvajme sa.  

Nech sa páči, sadnite si do lavíc a počúvajme. Máme 

dôležitý bod, petícia. 

Tak ešte raz. 

Mgr. Lucia   S c h u s t e r o v á ,   ústredná evidencia 

sťažností: 

Dobrý deň. 

Rada by som predstavila materiál Petície proti 

konceptu Urbanistickej štúdie riešenie centrálnej 

rozvojovej osi. 

Petíciu podporilo päťtisícštyri občanov.  
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Obyvatelia Petržalky v petícii žiadajú 

o prepracovanie urbanistickej štúdie v zmysle požiadaviek 

uvedenej v petícii tak, a aby územie, ktoré sú 

v urbanistickej štúdii vyčlenené na zástavbu bytovými, 

alebo polyfunkčnými objektmi boli v štúdii a následne aj 

v územnom pláne zadefinované ako územie určené na úžitkovú 

zeleň, rekreáciu, šport a oddych.  

Materiál bude, bol prerokovaný v komisii územného 

a strategického plánovania, životného prostredia a výstaby 

a odporúča prijať navrhované uznesenie a prerokovať na 

mestskom zastupiteľstve. 

Petícia spĺňa všetky zákonom stanovené požiadavky 

a počas celého procesu vybavovania petície útvar hlavnej 

architektky niekoľkokrát sa aj stretol na pracovných 

stretnutiach s petičným výborom. 

Poprosila by som pani hlavnú architektku, aby dala 

nám odborné stanovisko. 

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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Nech sa páči. 

Pani Konrad sa neprihlásila, ale zrejme teda 

požiadala o slovo. Je to možné?  

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

Ďakujem veľmi, ďakujem veľmi pekne. 

Dnes máme na rokovaní dve petície. Keďže sa týkajú 

toho istého bodu, dovolím si taký predslov ako keby 

k obidvom tým bodom.  

Petície reagovali na variantné koncepty Urbanistickej 

štúdie Rozvojová os Petržalky v štádiu verejného 

prerokovania a v rámci pripomiekového konania.  

V prvom rade by som rada, vážené pani poslankyne 

a páni poslanci, vás infomovala o tom, že urbanistická 

štúdia riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky rieši 

územie okolo plánovanej električkovej trati v centrálne 

osi. Na základe výsledkov urbanistickej štúdie a v tomto 

štádiu spracovania nijako neovplyvňuje plánovanie 

a realizáciu petržalskej električkovej radiály a táto nie 

je ani predmetom petície.  

Urbanistická štúdia je spracovaná v súlade s jej 

zadaním. Kde sa okrem spomínaného koridoru a realizácie 

električkovej trate zohľadnili strategické dokumenty 
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hlavného mesta a ktorému predchádzal široký proces 

participácie s obyvateľmi v rámci stretnutí v území, 

v rámci ankety, prieskumu priamo v teréne, ako aj okrúhle 

stoly s verejnosťou. 

Zadanie bolo prezentované 28. februára 2018. Následne 

spracovateľ architekt profesor Kováč, výťaz spomínanej 

urbanistickej štúdie, predložil vo februári deväť 2018, 19, 

vlastne už tento rok, koncept urbanistickej štúdie v dvoch 

variantoch a pripomienkové konanie, ktoré sme predĺžili do 

konca marca, prebiehalo teda do 31. marca. 

Koncept urbanistickej štúdie vo variantnom podaní bol 

predstavený na verejnom prerokovaní 6. februára tohto roku. 

Súčasťou pripomienkovacieho konania boli aj petície, 

z ktorých dve, bolo, dokopy bolo päť petícií a dve z nich 

sú predložené kvôli počtu podpisov, nad tisíc podpisov, aj 

na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Útvar hlavnej architekti, architektky na základe 

tejto petície, ako obidvoch, inicioval stretnutia 

s petičným výborom dňa 11. marca a dňa 6. mája tohto roku, 

aby sme si ozrejmili naše pozície. Nechali sme si vysvetliť 

aké sú požiadavky petičiarov. Rokovali sme vždy s petičnými 

výbormi a na druhej strane sme prezentovali náš záujem na 

tejto štúdii.  
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Ja sa chcem v prvom rade týmto občanom poďakovať za 

ich angažovanosť a za vecnú a veľmi konštruktívnu roko 

rovinu pri rokovaní. A zároveň ich chcem ubezpečiť, že ich 

pripomienkami sa budeme v rámci procesu prerokovania 

urbanistickej štúdie, ktorý pokračuje v rámci stavebného 

zákona ďalej, zaoberať. 

Cieľom urbanistickej štúdie sú tri zásadné veci. 

Čiastočne sú to aj zmeny územného plánu mesta.  

V prvom rade je to zmena kontinuálnej dopravnej 

komunikácie Jantárova na prerušovanú tak, aby tento koncept 

podporil rozvoj emhádé (MHD), teda električky v tomto 

koridore, a je to zmena v záväznom výkrese, v zmysle 

petície z roku 2013 proti štvorprúdovke.  

Ďalej je to definovanie nezastaviteľných koridorov 

pozdĺž regionálneho biro biokoridoru Chorvátskeho ramena, 

pretože tento koridor bol dlhodobo rezervovaný pre Nosný 

dopravný systém a príroda si ho zaujala. A my chceme 

vlastne to najvzácnejšie z tohto koridoru pozdĺž 

Chorvátskeho ramena zachovať. 

Veľmi dôležitým krokom a potrebou je  za týchto 

okolností overiť urbanistickú koncepciu územia centrálnej 

osi, eee, v súlade so súčasnými potrebami a kvalitami 

lokality s dôrazom na tvorbu multifunkčného mestského 

prostredia výrazným doplnením občianskej vybavenosti 
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s prioritou verejných funkcií ako sú funkcie zdravotnícka, 

školská a sociálna vybavenosť.  

Z tohto dôvodu považujeme štúdiu za významný míľnik 

v rozmýšľaní o budúcnosti centrálnej osi Petržalky 

a vytrvalo budeme v rámci spracovávania pripomienok, medzi 

ktoré patria aj pripomienky vyslovené v obidvoch petíciách, 

hľadať konsens  medzi záujmami obyvateľov v tomto území 

a záujmami mesta.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Ešte jednu vetu. 

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

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  
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v uznesení predkladáme (gong) a prosím vás o podporu, 

aby ste uvedenú petíciu zobrali na vedomie. A aby ste, sme 

ubezpečili signatárov, že pripomienky formou petíciou budú 

zahrnuté a posudzované ako pripomienky podané 

k prerokovanému konceptu predmenej štúdie a po ich 

vyhodnotení a zapracovaní (gong) ich opäť odprezentujeme 

verejnosti ako aj jednotlivým petičným výborom.  

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 aj ja. 

K tomuto bodu je prihlásená občianka pani Nagyová 

Dorota. Takže vás poprosím vyjadrite súhlas k jej 

vystúpeniu.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, máte slovo.  

Ale chýba nám tam mikrofón. Tak poprosím.  

Nech sa páči, pani Nagyová. 
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Občianka   Ing. Dorota    N a g y o v á :  

Tak vážené pani poslankyne, vážená pani, páni 

poslanci, 

áno, dostala som možnosť vystúpenia na vašom 

zasadnutí, za čo ďakujem. 

Som obyvateľkou Petržalky a som tu v mene petičného 

výboru vo veci Petície proti konceptu, konceptu 

Urbanistickej štúdie riešenej centrálnej rozvojovej osi 

Petržalky.  

Vychádzajúc z materiálu, ktorý vám je predložený na 

dnešné zasadnutie, nebudeme opakovať genézu celej petície, 

všetko podstatné je v predmetnom dokumente uvedené. Chceme 

najmä zdôrazniť veci, ktoré prajeme, aby boli predmetom 

ďalších rokovaní. 

Podľa vyjadrení hlavnej architektky po vyhodnotení 

všetkých pripomienok a ich zapracovanie do konečného návrhu 

urbanistickej štúdie, má byť upravený návrh koncepcie 

urbanistickej štúdie, odprezentovaný verejnosti ako aj 

zástupcom petícií.  

Pri odovzdaní petičných hárkov na magistrát dňa 20. 

2. 2019 sme taktiež odovzdali naše pripomienky spísané na 

dvanástich stranách, ktoré sme zároveň mejlom (mailom) 

preposlali vám všetkým zástupcom mestského zastupiteľstva. 

Tieto pripomienky zatiaľ neboli predmetom prerokovania.  
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Pre krátkosť času by sme chceli iba stručne v bodoch 

uviesť naše po, pohľady na súčasný koncept urbanistickej 

štúdie s požiadavkou o zapracovanie našich pripomienok.  

Po prvé. Žiadame o prepracovanie konceptu 

urbanistickej štúdie a radi by sme pri prispeli k rozvoju 

úz územia.  

Rozumieme tomu, že nie je možné nechať územie popri 

našej eletric električkovej trati v nezmenenej podobe. Nie 

sme proti výstavbe električkovej trate, naopak, tú 

podporuje, ale sme proti neadekvátnemu zahusťovaniu územia 

popri električkovej trati výstavou bytov, respektíve poly 

polyfunkčných bytových domoch v takom rozsahu, ako je to 

uvedené v súčasnom koncepte urbanistickej štúdie. 

Petíciu podpísali najmä obyvatelia dotknutého územia. 

Ktorí poznajú problémy daného územia. Niektorí tu žijeme už 

dlhé desaťročia. Vychovávame svoje deti, vnúčate. Tu je náš 

domov. A nie je nám ľahostajné v akých podmienkach žijeme, 

ako by sa mohli zhoršiť existujúce podmienky v prípade 

ďalšieho zahusťovania územia.  

Vieme, že daný stav verejného priestoru a zelene nie 

je ideálny, ale tu treba myslieť aj na skvalitnenie 

a rozvoj mestských parkov, detských ihrísk, športovísk, 

cyklotrás, do čoho môžu byť zainteresované a nápomocní, 

napríklad, aj občania cez občianske združenia. 
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Nezakrývajme si oči vybudovaním nových stavieb 

v zanedbanom území, existuje aj lepšie riešenie. Petržalka, 

Petržalčania, Bratislava, Bratislavčania si lepšie riešenie 

zaslúžia.  

Rovnako treba brať ohľad na klimatické (gong) zmeny, 

na globálne otepľovanie, na prívalové dažde 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme, pani Nagyová, žiaľ, tri minúty prešli. Má, 

každý má možnosť diskutovať tri minúty.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Občianka   Ing. Dorota    N a g y o v á :  

Odovzdať? 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, môžete, samozrejme. 

Asi možno pani architektke by ste mohli. Áno.  

Ďakujem pekne. 
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A ďalší prihlásený k tomuto bodu je občan Peter Mach.  

Nech sa páči, pán Mach.  

Pán Mach,  

máte slovo, nech sa páči. 

Občan   RNDr. Peter   M a c h :  

Ďakujem pekne. 

Ja budem vystupovať k bodu päťdesiat, takže som sa 

nezorientoval.  

Vážená pani viceprimátorka, vážené panie poslankyne, 

vážení páni poslanci, vážení prítomní,  

ďakujem vám za možnosť vystúpiť na dnešnom zasadaní 

zastupiteľstva. 

V srdci Petržalky v okolí kostola Svätej rodiny 

v území vymedzenom ulicami Pajštúnska, Tupolevova, Markova 

a Chorvátskym ramenom je priestor, ktorý pozná celé 

Slovensko pod názvom Pápežská lúka.  

Pre Petržalčanov je to miesto oddychu, prechádzok, 

voľnočasových aktivít. Ale je to aj symbolické miesto, 

ktoré sa do sŕdc ľudí zapísalo ako historické miesto, ktoré 

navštívil pápež svätý Ján Pavol II. a tiež miesto, kde bol 
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blahorečený salezián Titus Zeman. V Petržalke nemáme iné 

takéto miesto. 

Nesúhlasíme preto, aby sa toto územie zastavalo.  

Výstavba na tejto ploche by, podľa nášho názoru, 

tento unikátny priestor nenávratne znehodnotila.  

Petícia, ktorú reprezentujem ja a ktorú máte pod 

bodom päťdesiat preto požaduje, aby bolo toto územie 

naštudované podrobnejšou urbanistickou štúdiou, ktorej 

výsledkom by bol územný plán zóny s otvorenou participáciou 

občanov a subjektov nachádzajúcich sa v susedstve lokality.  

Ide nám o také riešenie tohto priestoru, ktoré by 

vytvorilo kvalitné mestské prostredie pre usporadúvanie 

zhromaždení s vysokým podielom zelene formou parku 

a príslušnou vybavenosťou v tomto centrálnom priestore 

mestskej časti.  

Silný, jasný a jednoznačný hlas viac ako 

sedemtisícštyristo občanov hovorí, že na námestí Jána Pavla 

II. si v Petržalke neželajú výstavbu, ale kvalitnú mestskú 

zeleň. 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,  

keď budete rozhodovať o tomto priestore, myslite aj 

na tento hlas. 
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Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán Mach.  

Mali ste pravdu, vy ste mali vystúpenie k bodu 

päťdesiat.  

Vraciame sa k bodu štyridsaťdeväť. 

Otváram diskusiu ešte k bodu štyridsaťdeväť. 

Takže, nech sa páci, páči, prihláste sa. 

Ak sa neprihlásil nikto. 

Áno? Tak pani Pätoprstá, nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som teda odpovedala vám obidvom. Aj pani 

Nagyovej, a pá, aj pánovi Machovi.  

Vaše obidve petície v podstate sú pokračovateľmi 

petície z roku 2013, kedy šestnásťtisíc občanov v prevažnej 

miere aj Petržalky žiadalo práve túto štúdiu na vyhodenie 

štvorprúdovej cesty z územného plánu. Žiadali, aby sa to 
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robilo participatívnym procesom, aby sa uprednostnila 

zeleň, cyklotrasy, aby to bola zelená električka. Aby sme 

tu mali naozaj zelenú os Petržalky.  

Vaša petícia v podstate hovorí o tých pripomienkach, 

ktoré som aj ja, vtedy som bola zástupcom tejto petície, 

dala som síce teraz ako poslanec, ale súčasne ako 

predstaviteľ stále tejto petície, ktorú zastupujem, 

stotožňujeme sa vo viacerých veciach. A nie len ja, ale aj 

viacerí poslanci mestskej časti Petržalka máme rovnaké 

pripomienky, ktoré sme zaslali. A jedna z nich, samozrejme, 

bola aj Pápežská lúka, alebo teda lúka, ktorú nazývame 

Pápežská lúka, alebo Lúka Jána Pavla. 

Ja vás chcem len veľmi pekne poprosiť. Veľmi 

dôležitou vecou je, aby sme túto štúdiu nehodili do koša, 

a lebo ona je veľmi dôležitá pri zmene územného plánu.  

Súčasný územný plán tam stále má štvorprúdovú cestu, 

stále má  v ploche Domina, v tej časti, ktorú, viem že 

jeden z vašich členov petičného výboru, aj Želka Hargašová, 

s ktorou sme riešili Domino, ak by sa v súčasnom stave 

Domino zbúralo, tak majiteľ pozemku môže postavať v tomto 

území omnoho rovnako vysokú budovu, akú tam má teraz.  

Zmenou územného plánu, ktorú navrhol pán Kováč, sa 

táto stavba redukuje.  
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Čiže je aj vo vašom záujme, aby sa táto zmena 

územného plánu stala. Aby sme neprerušili túto kontinuitu, 

ktorá bola vlastne vôľou verejnosti. 

Samozrejme, že budeme tvrdo žiadať aj samozrejme 

spolu s vami, aby sa vaše pripomienky zapracovali, aby 

naozaj tá zelená os bola zelenou osou.  

Takže, ja vás chcem touto ubezpečiť, si si treba 

uvedomiť jednu najdôležitejšiu vec. Všetky, väčšina týchto 

pozemkov je v majetku hlavného mesta. Najdôležitejšie je, 

nepredávať ich. Toto budeme strážiť, pokiaľ sme tu. A vy 

strážte z tej strany obyvateľov. Toto je kľúčová vec. 

Pretože o tom rozhoduje vždycky mesto, čo bude na týchto 

pozemkoch. A či sa budú predávať. Akonáhle sa pred predajú, 

je to veľmi, veľmi zlé. 

Čiže, najprv územ, zmena územného plánu. To je naša 

kľúčová úloha.  

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

Ja sa teda budem držať bodu štyridsaťdeväť. 

A petičnému výboru, ktorého pokladám naozaj za 

v kvalitnom zložení, všetky pripomienky, ktoré tam boli, no 

tak majú naozaj hlavu a pätu a je vidieť, že sa na nich 

participoval teda aj urbanista. 

Mám jednu otázku a zároveň jednu žiadosť.  

Teraz neviem komu ju smerovať. Zrejme útvaru hlavnej 

architektky. 

Chcel by som vás požiadať, aby sme my ako poslanci 

dostali osobitnú špeciálnu informáciu ako boli zapracované 

pripomienky konkrétne z tejto petície. Ešte pred tým, než 

budú zapracované vlastne všetky pripomienky a následne to 

zverejnené eee verejnosti.  

Eee, jednoducho, rád by som si odsledoval tieto 

konkrétne kroky.  

Samozrejme, pokiaľ ešte budú nejaké ďalšie stretnutie 

s petičným výborom, budem, budem rád, pokiaľ budem o tom 

informovaný. 

Zároveň sa teda pýtam, aký je plánovaný harmonogram 

predstavenie zapracovaných pripomienok verejnosti? A kedy, 

eee, môžeme približne očakávať, že budete mať výsledok 

zapracovania pripomienok konkrétne z tejto petície. 
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Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Bude reagovať pani hlavná architektka Ingrid Konrad. 

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

Konkrétne s touto petíciou, ako aj s ďalšími a ako aj 

s dvestopäťdesiatimi jednotlivými pripomienkami, ktoré sme 

prijali, či už listovou alebo mejlovou (majlovou) formou, 

budeme zachádzať jednotlivo.  

Čiže, s každým jedným kto pripomienkoval sa 

stretávame pred tým, ako vlastne uzavrieme vyhodnotenie. 

Pretože tam môže dôjsť k stretu, že niečo  nebudeme chcieť 

akceptovať. Musíme sa, proste, dohodnúť, musíme sa o tom 

rozprávať.  

A keď niečo budeme akceptovať, tak o to určite tým 

pripomienkovateľom oznámime.  

Je to, je to nad rámec, samozrejme, stavebného 

zákona. V podstate, my máme dve varianty. Jedna by sa mala 

zobrať, povedať, odškrtnúť. My takto nech nepostupujeme. Ja 
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by som vás naozaj chcela ubezpečiť, že výber variánt, ak 

vôbec taká otázka a ja sa s ňou stretávam, je, bude až po 

definitívnom prerokovaní jednotlivých pripomienok s tými, 

ktorí pripomienkovali, aj s petíciami. A vlastne my to viď, 

my vidíme výsledok (gong) štúdie ako sp 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Možno ešte ten termín narýchlo. Alebo potom ešte 

budeš reagovať. 

Pán Karman,  

nech sa páči, ešte s faktickou.  

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

Áno, ten termín poprosím, aspoň približne.  

Som si, samozrejme, vedomý toho, že petičiari dostanú 

odpoveď, či už po kladnú alebo  zápornú. Len ja vás teda 

žiadam, aby sme aj my ako poslanci dostali špeciálnu 

informáciu k tejto petícii. Je to požiadavka nad rámec 

bežného procesu. Inak to budem interpelovať. Zatiaľ vás 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Takže, ešte k tomu termínu  poprosím krátku reakciu 

pani hlavnej architektky. 

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

Samozrejme, že nemám s tým problém. Ja už som na 

komisii, komisii územného plánu sľúbila, že budem 

informovať poslancov pravidelne.  

Čiže, môžeme sa dohnúť, že od tohto dátumu budete mať 

na pravidelných zasadnutiach a keď budeme teda riešiť nad 

rámec konkrétne pripomienky, respektíve petície, nech sa 

páči, som k dispozícii. Dohodneme sa.  

Ja teraz som povedala na komisii, že nechcem toto 

uháňať tento proces.  

Jednak, jednak štúdiu negatívne ovplyvňujú také 

stavby ako Domino, ktoré sa nám proste do toho procesu 

dostali, sú nedoriešené a evokujú veľkú nespokojnosť 

obyvateľov v daných územiach.  

A jednak, jednak vlastne zapra, ešte teraz 

zapracovávame dokumentáciu na, na   eee, eem, na 
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zhotovenie. Ešte kontrolujeme električky, pretože 

električková dokumentácia bude zapracovaná do štúdie.  

Čiže, ja som predpokladala, že tento proces ukončíme 

do konca tohto roku, ale si myslím, že ten konsenz treba 

hľadať a. 

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. 

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

a kým ho nenájdeme. 

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.  

Poprosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 
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Budeme schvaľovať návrh uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu  berie na vedomie 

Petíciu proti konceptu urbanistickej štúdie Riešenie 

centrálnej rozvojovej osi Petržalka,  

po bé (B), žiada primátora hlavného mesta, aby 

uvedená petícia bola zahrnutá a posudzovaná ako pripomienka 

podaná k prerokovanému konceptu predmetnej urbanistickej 

štúdie a po jej vyhodnotení v rámci pripomienkového konania 

a zapracovaní do končeného návrhu urbanistickej štúdie, 

odprezentovať verejnosti ako aj zástupcom petície.  

Môžte dať o tomto návrhu uznesenia, 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. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť poslancov. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 49-Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie 
„Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka.“ 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

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

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie „Riešenie 

centrálnej rozvojovej osi Petržalka.“ 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

Petíciu proti konceptu Urbanistickej štúdie „Riešenie 

centrálnej rozvojovej osi Petržalka.“ 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby uvedená petícia bola zahrnutá a posudzovaná ako 

pripomienka podaná k prerokovávanému konceptu predmetnej 

urbanistickej štúdie, a po jej vyhodnotení v rámci 

pripomienkového konania a zapracovaní do konečného návrhu 
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urbanistickej štúdie odprezentovať verejnosti, ako aj 

zástupcom petície. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 50 PETÍCIA ZA VYPRACOVANIE 
URBANISTICKEJ ŠTÚDIE – RIEŠENIE ZÓNY 
PETRŽALKA-STRED, NÁMESTIE JÁNA PAVLA 
II. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A pokračujeme bodom číslo päťdesiat, Petícia za 

vypracovanie urbanistickej štúdie Riešenie zóny  

Petržalka-stred, Námestie Jána Pavla druhého. 

K tomuto už bolo povedané, myslím, úvodné slovo 

a takisto už vystúpil pán Mach za občanov.  

Ale otváram k tomuto diskusiu ak sa chce niekto 

z poslancov k tomu vyjadriť, nech sa páči.  

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

poslankyňa MsZ: 

Ja len chcem ubezpečiť, že aj v tejto časti uznesenia 

je tá druhá časť. To znamená, že odporúčame, aby sa tie 

pripomienky zapracovali. 

Takže, je to to isté. 

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. 

Keďže sa už nikto ďalší neprihlásil, poprosím 

návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu po A berie na 

vedomie petíciu za Vypracovanie urbanistickej štúdie 

Riešenie zóny Petržalka-stred, Námestie Jána Pavla druhého. 

A po Bé (B), žiada primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy, aby uvedená petícia bola zahrnutá a posudzovaná 

ako pripomienka podaná k prerokovanému konceptu a tak 

ďalej. To je to isté z toho predošlého uznesenia. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 586 

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.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť poslancov. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 50-Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie – 
Riešenie zóny Petržalka-stred, Námestie Jána Pavla II. 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

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

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie – Riešenie 

zóny Petržalka-stred,Námestie Jána Pavla 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

Petíciu za vypracovanie urbanistickej štúdie – Riešenie 

zóny Petržalka-stred, Námestie Jána Pavla II. 

 
B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby uvedená petícia bola zahrnutá a posudzovaná ako 

pripomienka podaná k prerokovávanému konceptu predmetnej 

urbanistickej štúdie, a po jej vyhodnotení v rámci 

pripomienkového konania a zapracovaní do konečného návrhu 

urbanistickej štúdie odprezentovať verejnosti, ako aj 

zástupcom petície. 

koniec poznámky) 
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BOD 20 NÁVRH PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 
ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V DOMOVE PRI 
KRÍŽI 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A pokračujeme ďalej bodom číslo (poznámka: počuť 

mužský hlas „dvadsať“). 

Áno, bodom číslo dvadsať. Ja len čakám, že sa to 

objaví na monitore.  

Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa nájmu 

nebytových priestorov v Domove pri kríži. 

Takže ja poprosím predkladateľov materiálu, aby ho 

predstavili.  

Mgr. Pavol   J a b l o n i c k ý ,  riaditeľ sekcie sociálnych 

vecí: 

Dobrý deň. 
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Materiál poprosím predstaviť bližšie pani riaditeľku 

zariadenia Domovu pri kríži Janku Dudoňovú.  

Nech sa páči. 

Mgr. Janka   D u d o ň o v á ,  riaditeľka sociálneho 

zariadenia Domov pri kríži: 

Ďakujem za slovo. 

Vážené mestské zastupiteľstvo,  

ako dôvod, predkladáme návrh z toho dôvodu, že končí 

nám zmluva s terajším dodávateľom, ktorý nám zabezpečuje 

stravovanie v našom zariadení jednak pre našich seniorov, 

pre zamestnancov, ako i pre seniorov Dúbravky, a preto je 

potrebné schváliť cenu nájmu nebytových priestorov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, aby sme mohli vyhlásiť 

verejnú súťaž.  

Podaný návrh bol schválený komisiami, ako i mestskou 

radou. 

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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Ja by som chcela len poprosiť poslancov, ktorí sú 

v budove, aby sa vrátili do zasadacej sály, lebo ideme 

hlasovať o osobitnom zreteli. 

A súčasne otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Prosím, diskutujte.  

No prihlásila sa pani Štasselová. 

Nech sa páči. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja som bola dvakrát na návšteve dohto do tohto 

sociálneho, v tomto sociálnom zariadení a navrhujem 

podporiť vlastne tento návrh práve preto, že je spravované 

to zariadenie naozaj zodpovedne. To, čo máte predložené, 

vlastne pomoh pomôže ho dostať na ďalšiu kvalitu. 

A teraz možnože by sme sa mohli aj zrátať, koľko nás 

je tu. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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No veď áno.  

Eee. Je nás dosť? Dobre. 

Ale ide o to, aby sme boli schopní hlasovať.  

Ide ešte ďalšia pani poslankyňa.  

Ďakujeme, Monika.  

Takže ja poprosím návrhovú komisiu. 

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.  

Čiže, mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad 

hodný osobitného zreteľa nájom nebytových priestorov, ktoré 

sú uvedené v tom návrhu uznesenia s tým, že potrebujeme na 

schválenie tri pätiny všetkých poslancov. 

Tak,  

pani viceprimátorka, môžte dať o návrhu hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Tak, no nemôžeme asi prerušiť.  

Môžeme prerušiť bod?  

Je nás  dosť? Je nás dosť. Dobre. 

Tak prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dobre, dobre. Už ťa budem počúvať. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna poslancov. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 20- Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 
sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   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 prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 

260,24 m² (vývarovňa 64,35 m², prípravne a sklady 195,89 

m²), súpis. č. 3082, evidované na LV č. 4331, parc. č. 

3449/29, parc. č. 3449/30, parc. č. 3449/31, parc. č. 

3449/32, parc. č. 3449/278, parc. č. 3449/281, parc. č. 

3449/313, k. ú. Dúbravka, za účelom prípravy a podávania 

celodennej stravy pre prijímateľov sociálnych služieb a 

zamestnancov Domova pri kríži za 373,56 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, že po ukončení 
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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) 

 

 

BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU ZIMNÉHO 
ŠTADIÓNA O. NEPELU V BRATISLAVE PRE 
SLOVENSKÚ VOLEJBALOVÚ FEDERÁCIU NA 
USPORIADANIE MAJSTROVSTIEV EURÓPY 
2019 VO VOLEJBALE ŽIEN AKO PRÍPAD 
HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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 dvadsaťjedna, Návrh na 

schválenie nájmu Zimného štadióna Ondreja Nepelu v 

Bratislave pre Slovenskú volejbalovú federáciu na 

usporiadanie Majstrovstiev Európy 2019 vo volejbale žien 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Nech sa páči, predkladateľ. 
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Prosím predkladateľov, aby predstavili materiál. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ing. Peter   V o j t k o ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

... poslanci, dobrý deň. 

Predkladáme Návrh na prenájom priestorov Zimného 

štadióna Ondreja Nepelu Slovenskej volejbalovej federácii 

na usporiadanie Majstrovstiev Európy vo volejbale žien, 

ktoré sa majú konať, alebo respektíve doba nájmu je od 

18. augusta do 2. septembra. 

Cena nájmu vychádza z platných cenníkov, ktoré na 

zimnom štadióne používame. Sú zverejnené, samozrejme, na 

našej webovej stránke. 

Ja ako pre zaujímavosť poviem informáciu, že behom 

štyroch mesiacov máme tretie vrcholové podujatie. V máji 

sme mali majstrovstvá sveta v hokeji, v júni majstrovstvá 

sveta v karate, ktoré minulý týždeň veľmi úspešne skončili 

a teda v auguste máme majstrovstvá Európy vo volejbale 

žien. 

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: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Nech sa páči, prihláste sa.  

Áno, pán poslanec Pilinský,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Pán riaditeľ,  

aj keď to nesúvisí priamo s týmto bodom, ja by som sa 

len chcel spýtať, bolo už me medializovaná informácia, že 

Slovan už uhradil dlh. Tak len sa chcem spýtať, či už to 

cinklo na účte, ako hovoril aj pán námestník. Ak to teda 

nešlo niekde cez Kajmany, ja si myslím, že za tie dva dva 

dni, by už, by už to na účtoch byť mohlo.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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A bude na to reagovať pán námestník Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Tak mňa informoval pán Vojtko, že dnes, dnes to teda 

konečne definitívne cinklo.  

Takže, nechceme sa moc tešiť, lebo podľa nás je 

normálne, že keď niekto si prenajíma športovú halu, tak 

nech ju zaplatí. Na druhej strane sa ale teda tešíme, že 

ten dlh nezostane niekde vo vzduchoprázdne a veríme, že to 

pomôže aj rozvoju STARZu, aj teda kúpalísk, aj tie, toho 

račianskeho, krasnianskeho, ale všetkých ostatných. 

Takže, aj sa tešíme, aj nie. 

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 Lenč. 

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

pani viceprimátorka. 

Ja ja dúfam, že to nebude fungovať tak, ako doteraz. 

Vždy uhradia ten dlh len vtedy, keď potrebujú uzatvoriť 

ďalšiu nájomnú zmluvu. 

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 Buocik. 

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

Ďakujem pekne.  

Pani viceprimátorka, dámy a páni,  

ak bude v tomto potrebovať STARZ pomôcť akým spôsobom 

sa dopredu zabezpečujú pohľadávky, tak veľmi rád tomuto 

pomôžem.  

Určite pomôže minimálne to, že sa bude platiť aspoň 

trojmesačne dopredu, bude tam nejaké ešte iné zabezpečenie, 

či to bude vo forme notárskej zápisnice, alebo akéhokoľvek 

iného, ale určite by som pri tomto partnerovi už neváhal 
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použiť všetky možnosti, ktoré nám slovenský právny poriadok 

dáva.  

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. 

V diskusii  pokračuje pán starosta Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja tiež trošku k niečomu inému, ale využijem, že sa 

to týka STARZu. 

Len veľmi stručne. 

Je leto a to znamená, že čoskoro na Zlatých pieskoch 

budú dva hudobné festivaly Praising a Hip hop žije, na 

ktoré nonstop máme sťažnosti od ľudí na hluk, ktorý sa tam 

neustále ozýva počas celej noci až do rána.  

A bez toho, aby som to rozoberal, lebo sme mali aj 

porady k tomu, ako to, aj so STARZom, ako to zlepšiť. Len 

chcem pre záznam povedať, že mestská časť Ružinov 
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nepovoľuje tieto festivaly a nijakým spôsobom s nimi nemá 

nič spoločné. Pretože tie sťažnosti často svojim spôsobom 

tak nesprávne končia u nás.  

A v minulosti, poviem, v minulosti sa stávalo, že 

STARZ sa práve vyhováral, keď mu ľudia písali, že veď to 

povolil Ružinov. Ružinov to nikdy nepovolil a nemá ani 

v kompetencii to povoľovať. 

Tak nech to zaznie na záznam. 

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. 

Do diskusie nie je nikto ďalší pri ďalší prihlásený. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Keďže sme nedostali žiadny pozmeňujúci návrh, budeme 

schvaľovať návrh uznesenia: 
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom priestorov Zimného štadióna 

Ondreja Nepelu a tak ďalej, ako je to uvedené v návrhu 

uznesenia.  

Žiada, alebo je požadované sú tri pätiny všetkých 

poslancov na schválenie uznesenia. 

Môžte dať o ňom 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.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri poslancov. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 21-Návrh na schválenie nájmu Zimného štadióna O. Nepelu 
v Bratislave pre Slovenskú volejbalovú federáciu na 

usporiadanie Majstrovstiev Európy 2019 vo volejbale žien 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 

  
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  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie nájmu Zimného štadióna O. Nepelu v 

Bratislave pre Slovenskú volejbalovú federáciu na 

usporiadanie Majstrovstiev Európy 2019 vo volejbale žien 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 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 
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neskorších predpisov nájom priestorov Zimného štadióna 

Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava, v celkovej výmere 

17 339,05 m², za účelom usporiadania Majstrovstiev Európy 

2019 vo volejbale žien pre nájomcu: Slovenská volejbalová 

federácia, občianske združenie, Junácka 6, 

832 80 Bratislava, IČO 00688819, na dobu nájmu 

od 18. 08. 2019 do 02. 09. 2019, za cenu nájmu 

72 600,00 Eur bez dane z pridanej hodnoty a služby v cene 

27 000,00 Eur bez dane z pridanej hodnoty, spolu 

99 600,00 Eur bez dane z pridanej hodnoty, 

s podmienkami: 

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 50 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. Všetky platby budú zaplatené vopred, ešte pred 

odovzdaním predmetu nájmu. 

koniec poznámky) 
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BOD 22 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU ĽADOVÝCH 
PLÔCH A ŠATNÍ NA ZIMNÝCH ŠTADIÓNOCH 
V SPRÁVE STARZU PRE OBČIANSKE 
ZDRUŽENIA JUMPING JOE A HOBA 
BRATISLAVA AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší bod, bod číslo dvadsaťdva, Návrh na schválenie 

nájmu ľadových plôch a šatní na zimných štadiónoch v správe 

STARZu pre občianske združenia Džamping Džou (Jumping Joe) 

a HOBA BRATISLAVA ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Smiem sa spýtať? Musíme ku všetkému mať úvodné slovo, 

alebo môžeme rovno diskutovať?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžeme bez úvodného slova. Dobre, ďakujem. 

Takže, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Neprihlásil sa nikto. 

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia tak, ako nám bol 

predložený. 

Takže, mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad 

hodný osobitného zreteľa nájom ľadových plôch, rozvičovní 

a šatňových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 

a tak ďalej, ako je uvedené v návrhu uznesenia. 

Tri pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom návrhu 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 tridsaťštyri poslancov. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 22-Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na 
zimných štadiónoch v správe STARZu pre občianske združenia 
Jumping Joe a HOBA BRATISLAVA ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

 
 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   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

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  

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na zimných 

štadiónoch v správe STARZu pre občianske združenia Jumping 

Joe a HOBA BRATISLAVA ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov nájom ľadových plôch, rozcvičovne a šatňových 

priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu a šatňových 

priestorov na Zimnom štadióne Harmincova v správe mestskej 

príspevkovej organizácie STARZ, za účelom športovej 

prípravy detí a mládeže za ceny: 

1. Zimný štadión Ondreja Nepelu 

Občianske združenia v hokeji, krasokorčuľovaní 

1.1 nájom ľadovej plochy v pondelok – piatok hala I. a 

hala II. v čase od 6.00 h do 14.00 h – 90,00 Eur/h 

1.2 nájom ľadovej plochy hala I. v pondelok – piatok v 

čase od 14.00 h do 22.00 h, sobota, nedeľa od 6.00 h 

do 22.00 h – 130,00 Eur/h 

1.3 nájom ľadovej plochy hala II. v ostatnom čase – 125,00 

Eur/h 

1.4 nájom rozcvičovne – 15,00 Eur/h 

1.5 nájom šatní s príslušenstvom – 2,20 Eur/mes/m² 

2. Zimný štadión Harmincova 

Občianske združenia v hokeji, krasokorčuľovaní 

2.1 nájom šatní s príslušenstvom – 1,20 Eur/mes/m² 

pre nasledovných nájomcov: 
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ŠPECIFIKÁCIA NÁJOMCOV, DOBY NÁJMU, CENY NÁJMU: 

1. Jumping Joe, J. C. Hronského 18, 831 02 Bratislava, 

IČO 42254744, občianske združenie zaregistrované na 

Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-380 18 

doba nájmu: 01. 08. 2019 – 30. 04. 2020 

predmet nájmu: ľadová plocha v rozsahu 51 hodín 

mesačne a rozcvičovňa v rozsahu 3 hodiny mesačne a 

šatňové priestory vo výmere 125,09 m² v hale I. 

predpokladaná cena nájmu: za ľadovú plochu a 

rozcvičovňu – 6 185,00 Eur mesačne, cena nájmu za 

šatňové priestory – 275,20 Eur mesačne  

Predpokladané nájomné za prenájom ľadových plôch a 

rozcvičovne sa môže zmeniť na základe rozsahu 

objednaných hodín a skutočne prenajatých hodín 

jednotlivým nájomcom, ktoré závisia od objednávok 

nájomcu a kapacitných možnosti prenajímateľa. 

2. HOBA BRATISLAVA, Harmincova 2, 841 01 Bratislava, IČO 

50093592, občianske združenie zaregistrované na 

Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-476 65 

doba nájmu: 01. 08. 2019 – 31. 05. 2022 

predmet nájmu: šatňové priestory vo výmere 442,56 m² v 

mesiacoch august – máj príslušného kalendárneho roku a 

42,84 m² v mesiacoch jún – júl príslušného 

kalendárneho roku 
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cena nájmu: za šatňové priestory – 531,07 Eur mesačne 

v mesiacoch august – máj príslušného kalendárneho roku 

a 51,41 Eur mesačne v mesiacoch jún – júl príslušného 

kalendárneho roku, 

s podmienkami: 

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná 

zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, 

toto uznesenie v tej časti stratí platnosť 

2. Ak nájomca nemá uhradené všetky záväzky voči mestskej 

príspevkovej organizácii STARZ z predchádzajúceho 

zmluvného vzťahu, tieto uhradí najneskôr päť 

kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, inak 

toto uznesenie v tej časti stratí platnosť. 

3. Mestská príspevková organizácia STARZ je oprávnená 

meniť ceny za nájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu a 

Zimného štadióna Harmincova na základe zmeny cenových 

predpisov, zvýšenia prevádzkových nákladov, najmä 

spotreby energetických médií jednostranným aktom zo 

strany mestskej príspevkovej organizácie STARZ. 

koniec poznámky) 
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BOD 23 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, PIESKOVÁ 
ULICA, K. Ú. RAČA, PARC. Č. 2471/51, 
ING. IMRICHOVI BÉREŠOVI A JANE 
MACHATOVEJ 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťtri, Návrh na predaj 

ako prípadu hodného osobitného zreteľa,  pozemok 

v katastrálnom území Rača, parcelné číslo 2471/51, 

inžinierovi. Imrichovi Bérešovi a Jane Machatovej. 

Takisto bez úvodného slova, ak dovolíte. 

A poprosím, tým pádom teda otváram diskusiu k tomuto 

bodu. 

Neprihlásil sa nikto. 

Tak poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 
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Budeme schvaľovať návrh uznesenia tak, ako nám bol 

predložený. 

Takže mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj 

novovytvoreného pozemku, vinice, do podielového 

spoluvlastníctva a tak ďalej, ako je uvedené v návrhu 

uznesenia. 

Tri pätiny všetkých poslancov. 

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: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri poslancov. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo, zdržal sa jeden 

poslanec a nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 23-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Piesková ulica, 

k. ú. Rača, parc. č. 2471/51, Ing. Imrichovi Bérešovi 
a Jane Machatovej 

  
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 ZDRŽAL SA 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

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  

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Piesková ulica, k. ú. 

Rača, parc. č. 2471/51, Ing. Imrichovi Bérešovi a Jane 

Machatovej 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 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 
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neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku 

registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 2471/51 – vinice vo 

výmere 27 m², podľa GP č. 21-2/2018, do podielového 

spoluvlastníctva Ing. Imricha Béreša, Potočná 31/A, 

Bratislava, v podiele ½, a Jany Machatovej, Stromová 52, 

Bratislava, v podiele ½, za cenu 170,89 Eur/m², celkom za 

kúpnu cenu 4 614,03 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov 

majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý žiadatelia 

žiadajú pričleniť k pozemkom v ich podielovom 

spoluvlastníctve, zapísaných na LV č. 4382. Predajom 

pozemku dôjde k sceleniu pozemkov v podielovom 

spoluvlastníctve žiadateľov a vznikne ucelený 

majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve 
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žiadateľov. Na pozemkoch registra „C“ KN v k. ú. Rača, 

parc. č. 238/9, parc. č. 238/8 a parc. č. 238/10 prebieha 

výstavba rodinného domu. Iné formy predaja pozemku uvedené 

v § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí poukazujúc 

na situovanie pozemkov vo vlastníctve žiadateľov a 

predávaného pozemku, keď predajom predmetného pozemku dôjde 

k sceleniu pozemkov a vytvoreniu majetkovoprávne 

usporiadaného celku vo vlastníctve žiadateľov, by nebolo 

vhodné aplikovať na tento prípad. 

koniec poznámky) 
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BOD 24 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
DÚBRAVKA, PARC. Č. 3417/4 A PARC. Č. 
3416/7, A NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 
3416/181 A PARC. Č. 3416/182, AKO 
MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 
POZEMKOV POD STAVBAMI, SPOLOČNOSTI 
AGADU S. R. O., SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom číslo dvadsaťštyri, Návrh na 

predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa o pozemky 

v katastrálnom území Dúbravka, a návrh na predaj pozemkov 

v katastrálnom území Dúbravka ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov pod stavbami, spoločnosti AGADU eseró 

(s. r. o.), so sídlom v Bratislave. 

Taktiež prosím bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto sa neprihlásil. 

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia tak, ako nám bol 

predložený. 

Čiže, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  

materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

predaj novovytvorených pozemkov v Dúbravke spoločnosti 

AGADU a tak ďalej, ako je uvedené v návrhu uznesenia. 

Tri pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom návrhu 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: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri poslancov. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 24-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 3417/4 a parc. č. 3416/7, a návrh na 
predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 

3416/181 a parc. č. 3416/182, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov pod stavbami, spoločnosti AGADU s. r. 

o., so sídlom v Bratislave 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

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  

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. 

č. 3417/4 a parc. č. 3416/7, a návrh na predaj pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3416/181 a parc. č. 

3416/182, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod 

stavbami, spoločnosti AGADU s. r. o., so sídlom v 

Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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1. 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 novovytvorených 

pozemkov registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 

3416/7 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 354 m² 

a parc. č. 3417/4 – ostatná plocha vo výmere 148 m², 

odčlenených GP č. 61/2018 od pozemku registra „E“ 

parc. č. 2134, LV č. 5920, 

2. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov podľa § 9a 

ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov predaj 

novovytvorených pozemkov registra „C“ v k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 3416/181 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 77 m² a parc. č. 3416/182 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 167 m², 

odčlenených GP č. 61/2018 od pozemku registra „E“ 

parc. č. 2134, LV č. 5920,  

spoločnosti AGADU s. r. o., so sídlom Agátova 4D, 

Bratislava, IČO 47429577, za kúpnu cenu 149 304,44 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 
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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. 

Osobitný zreteľ predaja pozemkov registra „C“, parc. č. 

3417/4 a parc. č. 3416/7, zdôvodňujeme ich umiestnením vo 

vnútri prevádzkového areálu vo vlastníctve kupujúceho. 

Nehnuteľnosti tvoriace prevádzkový areál sú evidované na LV 

č. 5376. Kupujúci pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy dlhodobo užíva a nemá k nim žiadny právny vzťah. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 626 

BOD 25 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍPOZEMKOV V BRATISLAVE, K. 
Ú. PETRŽALKA, STARÉ MESTO, DÚBRAVKA, 
KARLOVA VES, NA VYBUDOVANIE 
KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom, dvadsaťpäť. Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa ná nájom 

častí pozemkov v katastrálnom území Petržalka, Staré Mesto, 

Dúbravka, Karlova Ves a vybudovanie, na vybudovanie 

kontajnerových stanoví stojísk. 

Bez úvodného slova. 

Poprosím, diskusiu otváram k tomuto bodu. 

Neprihlásil sa nikto, tak poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia tak, ako nám bol 

predložený. 
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Čiže, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  

materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom pozemkov za účelom vybudovania a užívania 

kontajnerových stojísk tak v Petržalke, ako aj v Starom 

Meste, Dúbravka a Karlovej Vsi. Tak ako tu máme uvedené 

ďalej v texte. 

Tri pätiny všetkých poslancov. 

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: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri poslancov. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jeden poslanec. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 25-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častípozemkov v Bratislave, k. 

ú. Petržalka, Staré Mesto, Dúbravka, Karlova Ves, 
na vybudovanie kontajnerových stojísk 

 Prítomní: 34 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

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   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu častípozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, Staré Mesto, Dúbravka, Karlova Ves, 

na vybudovanie kontajnerových stojísk 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 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 
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neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ KN v 

Bratislave, za účelom vybudovania a užívania nových 

kontajnerových stojísk, dobudovania, rekonštrukcie a 

užívania jestvujúcich kontajnerových stojísk, na dobu 

neurčitú, za nájomné 5,00 Eur/m²/rok: 

k. ú. Petržalka 

1. parc. č. 3406 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

50,00 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

bytového domu Ševčenkova 17 – 19, v zastúpení: 

Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o., so 

sídlom Rusovská cesta 36 v Bratislave, IČO 36838209, 

2. parc. č. 203/36 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 17,00 m², pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Námestie hraničiarov 31 – 39, 

v zastúpení: APIS facility services, s. r. o., so 

sídlom Námestie hraničiarov 35 v Bratislave, IČO 

48234311, 

3. parc. č. 203/37 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 16,00 m², pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Námestie hraničiarov 31 – 39, 

v zastúpení: APIS facility services, s. r. o., so 

sídlom Námestie hraničiarov 35 v Bratislave, IČO 

48234311, 

k. ú. Staré Mesto 
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4. časť parc. č. 10272/1 – ostatné plochy vo výmere 20,00 

m², bez založeného listu vlastníctva, ktorá v stave 

registra „E“ KN zodpovedá častiam pozemkov, parc. č. 

10271, parc. č. 10272, parc. č. 21904/1, zapísaných na 

LV č. 8925, pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov Blumentálska 20, 22, 24, v zastúpení: 

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

CONCORDIA 76 so sídlom Blumentálska 2735/20 v 

Bratislave, IČO 31787282, 

k. ú. Dúbravka 

5. časť parc. č. 1447 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 32,00 m², bez založeného listu vlastníctva, 

ktorá v stave registra „E“ KN zodpovedá časti pozemku 

parc. č. 2587/201, zapísaného na LV č. 5920, pre 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 

Galbavého 2, v zastúpení MADJAN, s. r. o., so sídlom 

Robotnícka 5 v Bratislave, IČO 44777361, 

k. ú. Karlova Ves 

6. časť parc. č. 48 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 25,00 m², bez založeného listu vlastníctva, 

ktorá v stave registra „E“ KN zodpovedá časti pozemku 

parc. č. 3680, zapísaného na LV č. 4971, pre 

Spoločenstvo vlastníkov bytov Púpavová 31, 33, 35, 37 

so sídlom Púpavová 37 v Bratislave, IČO 31772137, 
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s podmienkou: 

Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek nájomná 

zmluva podľa bodu 1 – 6 uznesenia v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti 

stratí platnosť. 

Nájom pozemkov uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

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

neskorších predpisov, nakoľko iný spôsob prenájmu vzhľadom 

na špecifikácie, ktoré tento nájom charakterizujú, by nebol 

účelný. 

koniec poznámky) 
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BOD 26 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI – ČASTI STRECHY 
O VÝMERE 454,10 M², NA STAVBE SO 
SÚP. Č. 5100,POSTAVENEJ NA POZEMKU 
PARC. Č. 5605/1, NACHÁDZAJÚCEJ SA NA 
DUDVÁŽSKEJ Č. 6 V BRATISLAVE, 
K. Ú. PODUNAJSKÉ BISKUPICE PRE 
NÁJOMCU GALILEO SCHOOL, S.R.O., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťšesť. Návrh na 

schválenie príp prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom 

nehnuteľnosti, časti strechy nachádzajúcej sa na Dudvážskej 

číslo 6 v Bratislave, v katastrálnom území Podunajské 

Biskupice pre nájomcu GALILEO šol (SCHOOL) eseró (s.r.o.)  

so sídlom v Bratislave. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Neprihlásil sa nikto do diskusie. 

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia tak, ako nám bol 

predložený. 

Čiže, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 

nehnuteľnosti, časť strechy v Podunajských Biskupiciach 

v prospech nájomcu GALILEO skul (SCHOOL) eseró (s.r.o.). 

Tri pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tomto návrhu 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: 

Áno. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri poslancov. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 26-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti strechy o 
výmere 454,10 m², na stavbe so súp. č. 5100,postavenej na 
pozemku parc. č. 5605/1, nachádzajúcej sa na Dudvážskej č. 

6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice pre nájomcu 
GALILEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

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   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti strechy o výmere 

454,10 m², na stavbe so súp. č. 5100,postavenej na pozemku 

parc. č. 5605/1, nachádzajúcej sa na Dudvážskej č. 6 v 

Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice pre nájomcu GALILEO 

SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 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 nehnuteľnosti – časť strechy 

spolu vo výmere 454,10 m² na stavbe, súpis. č. 5100, 

postavenej na pozemku, parc. č. 5605/1, nachádzajúcej sa na 

Dudvážskej 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pre 

nájomcu Galileo SCHOOL, s.r.o., Hradská 85, Bratislava, IČO 

35893991, za účelom nájmu: 

- vybudovanie a užívanie terasy (vonkajšej botanickej, 

prírodovednej a relaxačnej) – vo výmere 176,70 m², 

- vybudovanie a užívanie dočasnej prístavby školy z 

montovaných kontajnerov (špeciálne učebne, chodba, 

kabinet učiteľov) – vo výmere 277,40 m², 

na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 

do 07. 10. 2040, za nájomné 17,00 Eur/m²/rok, čo 

predstavuje ročne sumu 7 719,70 Eur, 

s podmienkami: 

1. Realizáciu dočasnej prístavby školy, jej následné 

opravy a údržbu, bude nájomca vykonávať výlučne na 

vlastné náklady. 

2. Zmluva o nájme bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o 
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nájme v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

Nájomca GALILEO SCHOOL, s.r.o., má v nájme nebytové 

priestory a časť strechy na Dudvážskej 6 v Bratislave. Z 

dôvodu nárastu počtu žiakov, kapacitne nepostačujúcich 

priestorov, skvalitňovania vyučovacieho procesu a rozvoja 

školy vytvorením ďalších priestorov na prevádzku školy na 

Dudvážskej 6 v Bratislave, predkladáme návrh na dlhodobý 

prenájom časti strechy na Dudvážskej 6 v Bratislave ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

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

neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 27 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. VRAKUŇA, PARC. Č. 432/1 A 
PARC. Č. 432/11, OBČIANSKEMU 
ZDRUŽENIU ODYSEUS SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom číslo dvadsaťsedem. Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa nájom časti 

pozemkov v katastrálnom území Vrakuňa Občianskemu združeniu 

Odyseus so sídlom v Bratislave. 

Taktiež bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa neprihlásil nikto. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia tak, ako nám bol 

predložený, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  

materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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nájom časti pozemkov v pre občianske združenie ODYSEUS  

a tak ďalej, ako je v návrhu uznesenia uvedené. 

Tri pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tomto návrhu 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: 

Áno. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Pardon. Pani. Ak to môžme stopnúť. Tu sú dve 

alternatívy a budeme sa musieť vrátiť ešte naspäť.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Takže poprosím vráťme sa späť. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Poprosím predkladateľa, nech povie, že o ktorej 

alternatíve máme hlasovať ako o prvej. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Čiže, toto sa dá anulovať? (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) čo tu teraz máme? Áno.  

Dobre. 

Takže vraciame sa k bodu dvadsaťsedem a poprosím 

spracovateľa materiálu, aby nám predstavil obidve 

alternatívy.  

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

nehnuteľností: 

Tak ako je to obvyklé pri takýchto  materiáloch vždy 

alternatíva jedna je na základe žiadosti žiadateľa 

a alternatíva dva vychádza z bežného nájomného stanoveného 

Rozhodnutím primátora 33 z roku 2015. 
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V tomto prípade rovnako ako aj mesto, takisto aj 

finančná komisia schválila, respektíve odporu, odporučila 

schváliť materiál vo variante číslo jedna.  

Čiže, ak môžem v mene predkladateľa navrhnúť, aby sme 

hlasovali o variante jedna.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Neviem či je úplne jasné teda o čom je alternatíva 

číslo dva? Alebo?  

Treba prečítať asi obidve.  

Aha, dobre.  

Takže poprosím. 

Teraz otváram diskusiu k tomuto bodu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak nikto sa neprihlásil.  

Aha, teraz sa nám až ukázal, ukázalo prihlasovanie. 

Ale nikto sa neprihlásil, tak poprosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Máme tu teda návrh uznesenia v dvoch alternatívach. 

Ide o to, že mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom časti pozemkov pre občianske združenie ODYSEUS s tým, 

že budeme hlasovať najprv o alternatíve jedna, a to za cenu 

jedno euro za rok za celý predmet nájmu. 

Čiže, to je tá alternatíva jedna. Za jedno euro za 

celý rok. Teda za celý predmet nájmu na jeden rok. Jedno 

euro. 

Takže pani viceprimátorka,  

tri pätiny všetkých poslancov, alternatíva jedna, 

môžte dať o tom 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. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťúäť poslancov. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

A tým pádom považujeme tento bod za vybavený?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia? 

Neviem. 

Dobre. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 27-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Vrakuňa, parc. č. 432/1 a parc. č. 432/11, Občianskemu 

združeniu Odyseus so sídlom v Bratislave 
 

alternatíva I. 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

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

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  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   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Vrakuňa, parc. č. 432/1 a parc. č. 432/11, Občianskemu 

združeniu Odyseus so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov nájom časti pozemkov registra „C“ KN 

v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/1 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 1 m² a  

parc. č. 432/11 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  

1 m², spolu vo výmere 2 m², zapísané na LV č. 4184, 

pre Občianske zduženie Odyseus so sídlom Haanova 10, 

Bratislava, IČO 31788734, za účelom umiestnenia kontajnerov 

Fixpoint, ktoré slúžia na bezpečné odhodenie použitých 

injekčných striekačiek, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy, za nájomné v sume 1,00 Eur/rok za celý 

predmet nájmu, 

s podmienkou: 
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Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/1 a parc. č. 

432/11, 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 vykonáva viac ako 20 rokov terénnu sociálnu prácu 

v uliciach Bratislavy s ľuďmi, ktorí injekčne užívajú 

drogy, a poskytuje verejnoprospešné služby, ktoré 

prispievajú k ochrane zdravia všetkých obyvateľov 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 28 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCU SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
PETRŽALKA, VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY, ZA POZEMKY 
K. Ú. RUŽINOV, VO VLASTNÍCTVE 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY, V SPRÁVE 
UNIVERZITNEJ NEMOCNICE 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.  

Bod číslo dvadsaťosem, Návrh na zámenu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, pozemky v katastrálnom území 

Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za 

pozemky v katastrálnom území Ružinov, vo vlastníctve 

Slovenskej republiky, v správe Univerzitnej nemocnice 

Bratislava. 

Ideme bez úvodného slova? Alebo? Nie. 

Môžeme. Dobre.  

Tak bez úvodného slova, ale otváram k tomuto bodu 

diskusiu. 

Prihlásil sa pán starosta Chren. 
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Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážené dámy, vážení páni,  

nechcem zdržiavať, ale toto je vec, na ktorú sme 

čakali tridsať rokov. Ide o zámenu, kde získa mesto pozemky 

okolo nemocnice Ružinov, konkrétne pozemky okolo jazera 

Rohlík, pozemky pod Zimným štadiónom v Ružinove, ktorá, 

ktoré nevlastníctvo bráni rekonštrukcii a dokončeniu 

rekonštrukcie tohto štadióna až po tú budovu Rosum pri 

Štrkovci, ktorú asi všetci neslávne poznáte, celú tú zelenú 

plochu a namiesto toho dávame ministerstvu zdravotníctva 

pozemky pod Nemocnickou Antolská, aby ministerstvo mohlo 

zrekonštuovať aj Nemocnicu Antolská. 

Čiže, je to naozaj vin-vin. 

Materiál sa trošku menil do dnešného zastupiteľstva 

vzhľadom na to, že znalecké posudky, ktoré urobili znalci 

z magistrátu u ukázali, že tie pozemky v Ružinove, ktoré 

získavame sú o dosť hodnotnejšie, preto sme sa museli 

niektorých pozemkov, ktoré sme pôvodne tiež mali ziskať 

a bohužiaľ, zbaviť. Ale ide hlavne v prvom rade o vodnú 

plochu samotného jazera Rohlík, na ktorej nám až tak 

nezáleží, ktorá teda samotná vodná plocha zostane vo 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 650 

vlastníctve ministerstva, ale ten zvyšok okolo získavame 

a tým definitívne zabránime, dúfam, akýmkoľvek debatám 

o ďalšej výstavbe na jazere Rohlík. Čo je extrémne dôležité 

pre Ružinovčanov. A zároveň nám získanie týchto pozemkov 

umožní, napríklad, uvažovať o výstavbe novej plavárne 

v Ružinove vedľa zimného štadióna. Čo je to najlogickejšie 

miesto, kde by mohla potenciálne v budúcnosti vzniknúť, 

pretože na našom zimnom štadióne pri výrobe ľadu máme také 

obrovské množstvo odpadového tepla, že tú plaváreň by sme 

dokázali celú v budúcnosti vykúriť.  

Je to naozaj, tridsať rokov sa čakalo na to, aby sme 

získali tieto pozemky, ktoré nemocnica mala niekedy aj 

problém vôbec pokosiť a pritom sú naozaj v samom srdci 

našej mestskej časti. A zároveň tým umožníme zrekonštruovať 

nemocnicu Antolská, čiže získajú aj Petržalčania. A myslím, 

že ministerstvo tam chce aj vystavať jeden nový parkovací 

dom, ktorý má byť bezplatný pre obyvateľov a pomôcť tým aj 

riešiť parkovaciu situáciu zlú v Petržalke.  

Čiže, je to naozaj vin-vin.  

My sme na tom pracovali od minulého roka. Chcem 

poďakovať aj architektovi Branislavovi Kaliskému, ktorý 

ešte vlani inicioval nejaké rozhovory. Veľmi intenzívne 

posledné mesiace z magistrátom hlavným mestom, kde naozaj 

chcem povedať, že klobúk dolu, to čo sa ťahalo extrémne 

dlho v minulom volebnom období, teraz keďže ide o dobrú 
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vec, naozaj doslova kopli do vrtule a odviedli obrovské 

množstvo práce.  

A veľmi, veľmi, veľmi pekne za to zamestnancom, 

všetkým zodpovedným na magistráte, aj vedúcim zamestnancom 

ďakujem a prosím vás o podporu tohto materiálu. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou sa prihlásila pani námestníčka 

Štasselová. 

Nech sa páči. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

ja sa len pridávam. A a chcem menovite povedať, že 

vďaka pánovi Szabovi akože a jeho nasadeniu. Takže.  

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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Do diskusie je prihlásená pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Rozumiem tomu zámeru, aj snahe Ružinova urobiť túto 

zámenu. Ale chcem vás upozorniť, že keď sme mali 

v dvetisícosemnástom tento materiál, tak sme vás prosili, 

aby tá časť zelene, ktorá tam je, kde má byť zelené 

parkovisko, ostala v prenájme. Aby sa zámena nedotkla práve 

tohto, tohto územia, kde je veľká, veľké množstvo zelene, 

lebo nemáme to pod kontrolou, nevieme čo s tým bude robiť 

ministerstvo zdravotníctva.  

Určite si pamätáte, ako ministerstvo zdravotníctva 

veľmi necitlivo prenajalo parkovisko súkromnej firme. Do 

doteraz máme s tým veľmi vážny problém.  

A chcem sa pýt spýtať pána starostu Petržalky, či 

k tomu pred podpisoval nejaké súhlasné stanovisko, lebo ja 

ho tu nikde nevidím. A považujem to za 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Je tu, pán starosta. On je aj prihlásený. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja viem, že je prihlásený, ale ja sa pýtam, že či 

máte stanovisko mestske mestskej časti Petržalka, lebo ja 

ho tu nevidím. 

A chcem sa spýtať, že prečo sa neakceptovalo práve 

vyňatie toho pozemku, toho zeleného parkoviska.  

Ja nemám problém s tým, že pod, pod nemocnicou sa tie 

pozemky vrátia, ale zaujíma ma ten pozemok, ktorý 

prenajímajú v súčasnosti súkromná firma, súkromnej firme 

nemocnica. To znamená, to je stále v majetku hlavného 

mesta. A zároveň aj ten veľký kus pozemku, ktorý je, na 

ktorom má byť to zelené parkovisko. To sme žiadali teda 

vyňať. Neviem prečo sa to tam nedas nedostalo.  

A teraz, ako, ja vás žiadam, aby ste stiahli ten 

materiál, pretože naozaj minimálne poslanci mestskej časti 

Petržalka za to nezahlasujú. Veď to je absurdné, aby ste, 

proste, štátu dávali to, za čo sa snažíme, aby sa verejné 

parkovisko vrátilo verejnosti, aby sa ochránil tento, táto 

zeleň. Aby to ostalo. 

Ako inak to máme o odkontrolovať, keď máme takéto 

skúsenosti s ministerstvom zdravotníctva?  
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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: 

Ďakujeme. 

Poprosím spracovateľa, aby reagoval na záver. 

Teraz sa s faktickou prihlásil pán starosta Chren. 

Nech sa páči. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ja len rýchlo dodám. Prosím vás, preboha, nesťahujte 

to. Lebo už potom sa to pravdepodobne ani neuskutoční.  

My sme práve aj tak trošičku ako Ružinov boli 

nápomocní práve aj v tom, aby sa, napríklad, tie nevýhodné 

zmluvy na tie parkoviská čoskoro zrušili. A aj namiesto 

tých parkovísk by mali vzniknúť verejné parkovacie domy 

v Ružinove prístupné pre celú verejnosť. A zrušia sa tie 

nevýhodné zmluvy, ktoré tam boli.  

A naozaj, tie projekty, to čo má vzniknúť aj 

v Ružinove, aj v Petržalke, myslím, že už je naj je to 

veľmi dobre známe, vieme teda presne čo, nechcem povedať, 

že hrozí, ale čo tam bude a že či je zeleň nejaká ohrozená, 

alebo nie. 
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Čiže, nehľadajme zase zámienky ako dobrú vec, ktorá 

trvala tridsať rokov potopiť na nejakej nevedomosti 

a nenaštudovaní materiálov.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou sa prihlásila pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja budem reagovať na pripomienku. 

Pán starosta,  

určite by ste nechceli, aby objem takýchto, takejto 

veľkej plochy bola bez vášho stanoviska Ružinova. Alebo 

áno? Chceli by ste, aby na zastupiteľstve prišiel materiál 

o takejto veľkej zámene a ani poslanci.  

My máme totižto uznesenie v mestskej časti Petržalka, 

že o každom stanovisku starostu bude okamžite mestské 

zastupiteľstvo informované a neni v tomto materiáli ani 

stanovisko starostu.  
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Čiže, vy si viete predstaviť, že by sme tak o takejto 

veľkej zámene hovorili v Ružinove a vy by ste k tomu 

nedávali svoje stanovisko? Asi by ste tiež neboli spokojný. 

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 Buocik. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja sa pripájam k tomu, čo tu bolo, čo tu odznelo.  

Ja, ak sa nemýlim a možno kolegovia z majetkového 

odboru povedia, že koľko tam trval ten súdny spor medzi 

mestom a fakultnou nemocnicou a respektíve štátom 

zastúpený, zastúpenou fakultnou nemocnicou. To je naozaj 

dlhoročný neuralgický problém.  

To, že sa to dnes podarilo je, je naozaj vynikajúca 

správa. Pretože to rozväzuje ruky jednak teda aj nemocnici 

v Petržalke a Ružinovu v v tej zóne, v v tej zóne okolo, 

okolo Rohlíka a vôbec teda na Ružinovskej.  
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Tam je naozaj, ja ne neviem, že či to tu zaznelo 

dostatočne jasne, tam je absurdná situácia, že v Ružinove 

je od roku 2009 tá športová hala, ktorá je prístavbou 

k zimnému štadiónu, je v predčasnom užívaní. Tá práve kvôli 

tomu, že tam nie sú vysporiadané tie pozemky, doteraz nie 

je legálne skolaudovaná a používa sa.  

Že naozaj, bolo veľmi dôležité, bolo veľmi dôležité 

toto rozhodnutie urobiť. 

A možno ešte spätne do minulosti jedna poznámka. 

Zaznelo tu, že v tom, na tom pozemku vedľa zimného 

štadióna je ideálne miesto pre plaváreň. To je síce pravda, 

na druhej strane tým, že v minulosti tam bola na rohu 

Bajkalskej a Ružinovskej povolená dve jedenásťposchodové 

veže ešte starostom Pekárom, tak práve táto stavba by brala 

celý koeficient 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím, počúvajme sa. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Práve táto stavba by brala celý koeficient 

zastavanosti toho územia a bude naozaj veľmi ťažké tam tú, 

tam tú plaváreň v tomto zmysle umiestniť. Že aj tu vidíme, 
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že možno stavba, ktorá sa, ktorá bola podpísaná pred 

piatimi rokmi, realizovala sa možno pred tromi rokmi, tak 

vlastne má dopad na to, ako sa využije to územie vedľa. 

Ďakujem pekne a teším sa tomuto.  

A prosím kolegov poslancov, aby za tento návrh 

zahlasovali.  

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. 

S faktickou pán starosta Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ja aby som učinil zadosť rokovaciemu poriadku, tak 

hovorím, že nadväzujem na pána kolegu Buocika a len chcem 

uistiť, v zmluve je, po prvé, jednoznačne napísané, že tie 

pozemky pôjdu na verejnoprospešný ú, môžu byť len na 

verejnoprospešné účely použité.  

A po druhé, táto zámena už bola schválená v tomto 

zastupiteľstve. Pani Pätoprstá tu sedela. A bola schválená 

zmluva o budúcej zmluve, v ktorej bolo naformulované, že 
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keď mesto prehrá súdny spor, ktorý prehralo, do deväťdesiat 

dní má dôjsť k tejto zámene. A o tom tu preto teraz 

hlasujeme, a preto aj v tomto termíne.  

Čiže, už to raz bolo schválené, znova neotvárajme, čo 

už bolo jasne vysvetlené, vyjasnené a bodka. 

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 Pätoprstá, 

asi budete reagovať na pána Buocika. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán Chren, 

akože, to nemyslíte vážne, čo ste teraz práve 

povedali. 

Ak by sme náhodou už tú zámenu raz schválili, tak by 

sme tu nemali tú zámenu. Nemôžme v predstihu schvaľovať 

niečo, čo je nezmysel. 

Ešte raz vám opakujem. Keď to tu bolo 

v dvetisícosemnástom, tak sme prosili mesto, že súhlasíme 

s tým, aby sa vyňali časť pozemkov, ktoré sú pod verejným 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 660 

parkoviskom, vážení, sústreďte sa, pod verejným 

parkoviskom, ktoré patrí k nemocnici. To je náš pozemok. 

Ako to chcete ochrániť? Ako to ďalej chcete ochrániť?  

Nema, nebude to, vy si myslíte, že sa podpíše nejaká 

zmluva, ktorú vám ministerstvo bude akceptovať, keď 

riaditeľ nemocnice to dal súkromnej firme?  

A to isté veľké zelené parkovisko, ktoré v súčasnosti 

chceme urobiť pri Veľkom Draždiaku. Mne to pripomína to, čo 

som nedávno spomínala, ako sa vysporadúvali pozemky pri 

Sade (gong) Janka Král 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nasleduje pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Mňa až teraz pán starosta Chren upozornil. Ale teda, 

nie som si vedomí, že by som k tomuto dával stanovisko, ani 

to, že by sa to ku mne dostalo na stôl. 
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Čiže, skontrolujem, ale teda ja som to na úrade u mňa 

nevidel. 

Ten materiál teraz vidím, teda ak sa nebavíme 

o minulom zastupiteľstve, ale ako stanovisko mestskej 

časti, alebo žiadosť o stanovisko k mestskej časti som 

nevidel. Ja si, samozrejme, zistím, kedy prišla žiadosť 

a kde sa to na úrade s stratilo, alebo proste, kde to 

ostalo visieť. Ale hovorím, ku mne sa to, bohužiaľ, 

nedostalo. Môže to byť, samozrejme, aj moja vina. Neviem to 

momentálne povedať. 

Jedna z vecí, ktorá ale je. Pán starosta vravel, že 

to je za účelom verejnoprospešného dávané. Otázka znie, keď 

sa to už ďalej posunie, už sa tam tá verejnoprospešnosť 

nemusí objaviť. 

Čiže, ja si myslím, že , možno aj po skúsenostiach, 

ktoré by boli, tak by tam tiež malo byť možno niečo také, 

jak sme aj dneska využívali predkupné právo v prípade, že 

by to išlo na niekoho iného. Aby sa niečo podobné, proste, 

ne neopakovalo v budúcnosti, že sa to zrazu stane niekde 

súkromným a my o tom nevieme, čo sa stane. 

Lebo my tu teraz zamieňame. Ono to, že sa zamieňa 

veľké množstvo pozemkov v Petržalke za Ružinov nebudem 

riešiť, je to proste Nemocnica Antolská, určite by sme 

našli s ministerstvom aj pozemky, ktoré by boli v rámci 
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Petržalky zameniteľné. A nejdem teraz pýtať kompenzáciu 

v rámci týchto  plôch.  

A na druhej strane naozaj opatrnosť je vždy na 

mieste. Bavíme sa o obrovských pozemkoch. My nevieme, čo sa 

v budúcnosti kde bude robiť. A myslím si, že ne, nič mesto 

nepokazí tým, keď tam bude proste za podmienky, že mestu 

ostáva opätovne predkupné právo. 

Čiže, ak by to išlo do akýchkoľvek iných rúk ako to 

má momentálne ministerstvo, tak o tom musíme vedieť.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pani Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja na naozaj predkladateľa prosím, aby to stiahol, 

pretože toto stanovisko Petržalky vôbec nebolo zapracované.   

Naozaj je nekorektné, aby takáto veľká zámena išla 

bez súhlasu starostu Petržalky.  

rosím vás, aby ste to stiahli ako predkladatelia.  
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Nie sú to veľké pozemky, ale pre nás sú kľúčové. Je 

to parkovisko do nemocnice a chceme to mať naozaj pod 

kontrolou. A ostatné si kľudne zamieňajte. To sú tie 

objekt, teda to sú tie pozemky pod tá väčšia časť, ktorá je 

pod nemocnicou. Ale tieto, ktoré sú pre nás naozaj kľúčové, 

nechajme si ich pod kontrolou. Nebudeme to mať pod 

kontrolou, ak si to nejakým spôsobom nezabezpečíme.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Poprosím spracovateľa, aby reagoval na otázky, ktoré 

tu boli položené. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem. 

V krátkosti.  

Jedná sa, čo sa týka toho Ružinova, tak jedná sa 

o súdny spor, ktorý, ktorý trval vyše desať rokov. Rozsudok 

nadobudol právoplatnosť v strede apríla tohto roku.  

7. 5., čiže, 7. mája tohto roku sme dostali žiadosť 

od ministerstva zdravotníctva. V nadväznosti na to 
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predmetné ustanov, eee, uznesenie mestského zastupiteľstva 

1207/2018, na základe ktorého mesto má povinnosť do 

deväťdesiatich dní predložiť takýto materiál do 

zastupiteľstva.  

Vzhľadom na, na túto časovú tieseň a vzhľadom na to, 

že posledné mestské zastupiteľstvo sa koná dnes pred pred 

letnými prázdninami, my sme ten materiál sa snažili čo 

najrýchlejšie rozpracovať. A samozrejme, požiadali sme 

o stanoviská.  

Žiadosť o stanovisko mestskej časti išlo. Samozrejme, 

je treba povedať, že zatiaľ z mestskej časti odpoveď sme na 

to nedostali. Čiže, práve preto nie je zapracované to 

stanovisko do, do predmetného materiálu.  

Ak.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

22. 5. 

To znamená, že, ale, ale na nakoľko však sa jednalo 

naozaj o záujem o to, aby sme to stihli v rámci pre 

schváleného termínu, tak ten materiál sme predkladali aj do 

finančnej komisie. Bol predkladaný do mestskej rady. 

Priebežne, ako sa ešte pripravoval bolo to konzultované, 

zatiaľ sme nedostali žiadne nejaké negatívne spätné väzby, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 665 

alebo pripomienky, preto sme ho následne zaradili aj do 

mestského zastupiteľstva. 

Čo sa týka celkovej výmery, tam sme sa zas snažili aj 

v súlade s tým materiálom zo septembra minulého roka, 

respektíve z uznesením z toho septembra minulého roka, sa 

snažili čo najväčší, naj, naj, najviac priestoru, alebo 

pozemkov získať v v mestskej časti Ružinov. Respektíve, čo 

sa tuto jedná, tak tu v prevažnej väčšine sa bavíme 

o pozemkoch pod stavbami nemocnice. 

Áno, je tam zapracovaný aj ten pozemok, ktorý je 

predmetom nájmu za účelom vybudovania verejného parkoviska.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou sa prihlásila pani Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán Szabo,  

ako, verte mi, že ja sa naozaj iks rokov zapodievam 

pozemkami,  zámenami a ochranou.  
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Ja si veľmi dobre pamätám, keď to bolo na 

zastupiteľstve, vy ste nám sľúbili, alebo teda nie vy, ale 

bolo nám sľúbené, že naozaj tá časť, ktorá je pre nás 

dôležitá, sa vyjme a bude to prenajímané. Že sa vyjme 

z tejto zámeny.  

Ja rozumiem, že má na krku Ružinov nejaké súdne 

spory, ale to neni problém Petržalky. 

Tento, toto som si ja zažila pri zámene pozemkov za 

Kráľovú horu, kde sme suplovali, alebo riešili problém 

Karlovej Vsi. Máme zase tuto Petržalka nejakým spôsobom 

znášať problém nejakej inej mestskej časti?  

Veď trochu rozumejte aj tomu, ak ste nemali 

stanovisko, tak zdvihnite telefón a zavolajte tomu 

starostovi. A ak si nepamätáte, že som to dala, je moja 

chyba. Moja chyba, že som to vtedy nedala ako uznesenie. 

(gong) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou sa prihlásil pán starosta Chren. 
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ťažko sa mi hovorí, keď niekto akože naozaj že 

dlhodobú prácu a v zásade tým, že si neštuduje materiály 

nesleduje a nepredkladá uznesenia a potom na poslednú 

chvíľu sa to snaží zhodiť zo stola.  

A pritom ide vyslovene o verejný záujem a nie 

o riešenie problémov nejakej mestskej časti, ale o pozemky 

pod nemocnicou, aby sa mohla zrekonštruovať nemocnica, 

ktorá je v hroznom stave. Do ktorej chodia samotní 

Petržalčania. Aby sme si povedali úplne na isto.  

Ale mne sa celkom pozdával ten návrh pána starostu 

Hrčku. 

Chcem sa spýtať, či by si predkladateľ nemohol 

autoremedúrou osvojiť, už nevieme dať pozmeňovák teraz, že 

by sa tam na tú časť pozemku navrhlo predkupné právo, ak by 

to teda nemocnica chcela niekomu predávať. Na tú zelenú 

časť, na ktorej záleží pani Pätoprstej. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Dalo by sa niečo povedať, že vy teraz autoremedúrou 

si to osvojíte a dopracujete do tej zmluvy?  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ja poprosím, aby sa k tomu vyjadril pán riaditeľ 

magistrátu, pán Ctibor Košťál. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Dobre. Ja si to môžem autoremedúrou osvojiť.  

Otázka, že asi pani Pätoprstá sa chcela k tomu 

vyjadriť, že či to bol ten zámer. Áno? Že ten kúsok. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aj to parkovisko. Áno. Áno. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 
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Takže ešte by mal dostať posledné slovo, aj keď už má 

stopku pán starosta Hrčka, aby sme to uzavreli a aby sme to 

mohli. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Áno, ono ešte aj vzhľadom k tomu, že aké, aké máte 

stanovisko, je kvórum. Čiže, keď je tam ešte stále neni 

oficiálne stanovisko, tak ja určite podmieňujem to 

stanovisko s dvomi vecami. To znamená, že súčasťou 

uznesenia je napísané, že to naozaj bude na 

verejnoprospešné účely. A druhá podmienka je, že súčasťou 

uznesenia bude podmienka predkupného práva v prípade, aby 

sme my ako mes, za rovnakých podmienok, za akých to my 

teraz znaleckou cenou prevádzame. 

To znamená, aby sa nám presne v budúcnosti nestalo. 

Ja už som počul všelijaké story. Keď tam vždy bude 

nemocnica, všetci Petržalčania s tým nemajú určite 

problém,. Ale nikto nevie čo sa môže stať o desať, 

o pätnásť, o dvadsať rokov a bolo by dobré, aby keď sa 

niečo bude diať, aby to sem 
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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. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

prišlo na zastupiteľstvo. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A to je otázka na návrhovú komisiu, či si toto môže 

pán spracovateľ materiálu, alebo teda pán Košťál osvojiť 

autoremedúrou?  

Pán Vetrák,  

prosím.? 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No, môže si to osvojiť autoremedúrou, len potom ešte 

niekto, teda ten navrhovateľ, Jano by mal prísť sem, aby to 

sme spísali, lebo teda ja to netrúfam si proste spísať sám 

od seba teraz.  
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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: 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Poprosím ešte teraz s faktickou pani Pätoprstú. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán starosta tu ani nejde o tú časť zelene, vieme si 

to možno ustrážiť, ale my prichádzame ako mestská časť 

o pozemky, ktoré majú nejakú hodnotu, ak jedna. Neprídu vám 

financie do rozpočtu. Ad dva, my teraz prichádzame o časť 

veľkého parkoviska, ktoré patrilo mestu, bola tam nájomná 

zmluva, ktorá keď vyprší, tak to ostane veľké parkovisko, 

patriace nemocnici, mestu.  

Akonáhle to bude mať ministerstvo zdravotníctva, 

rozlúčte sa s tým, že to bude patriť mestkej časti, alebo 

hlavnému mestu. Darmo tam vy dáte predkupné právo. Oni vám 

na to, s prepáčením, kašlú. Oni to nebudú predávať. Oni to 

budú prenajímať. A zase to bude platené parkovisko nie pre 

obyvateľov Petržalky, nebude to pre obyvateľov, alebo  teda 

návštevníkov nemocnice. Mne o toto ide.  

Parkoviská majú slúžiť verejnosti a nie súkromníkom.  
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Takže ja vás prosím, aby ste sa zobudili, toto naozaj 

netreba dávať (gong) tam nejaké 

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. 

Keďže uzavretie tohoto bodu je pomerne zložité, tak 

vás poprosím, päťminútovú prestávku potrebujeme na to, aby 

si pán spracovateľ materiálu overil nejaké skutočnosti, ale 

prosím, neodchádzajte zo sály, aby sme to ukončili.  

Takže asi, pán starosta, asi sa treba poradiť s pánom 

Szabom.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále,) 

Teraz by som poprosila niekoho, aby navrhol 

prestávku.  

(poznámka: počuť mimo mikrofón mužský hlas „ja 

navrhujem“, ženský hlas, „ha, tak povedz do mikrofónu“) 

Takže, máme prestávku. Neviem, neviem koľko.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Áno. Takže nie päťminútovú, ale že si dáme prestávku 

do devätnástej hodiny?  

Vrava 

Aha. Dobre. Tak do osemnásť štyridsaťpäť.  

Prosím, počúvajte. To je organizačná. Do osemnásť 

štyridsaťpäť máme prestávku. A keďže. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Do osemnásť štyridsaťpäť máme prestávku. Potom, 

prosím, pokračujeme, dohodli sme sa na tom, že dnes 

ukončíme zastupiteľstvo. Takže potom, dúfam, že tie body 

budú už rýchlejšie.  

Osemnásť štyridsaťpäť v sále.  

Ďakujem. 

 

(prestávka od 18.16 do 18.51 h) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Poslanci poďme pokračovať.  

Máme, máme rozrobený ťažký bod.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón počuť slová ako 

„prezenčné hlasovanie, dvadsaťsedem ľudí na osobitný 

zreteľ“) 

Aha, teraz máme osobitný zreteľ, že?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Poprosím všetkých, aj z bufetu, keď ma počujú, poďte, 

lebo toto je osobitný zreteľ a ďalší bod. To znamená čo? 

Dáme. Ja, ja. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Je tu, je tu tridsať ľudí teraz. Tridsaťdva.  

Páni poslanci,  

nech sa páči, poďte.  
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Roman má zásobu, lebo je to dlhé.  

Dobre. 

Pokračujeme ďalej v bode dvadsaťosem.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Poďme ďalej. 

Milan Vetrák, pán poslanec,  

ty máš nejaký návrh? Ideme rovno na pos, na návrhovú 

komisiu? I ideme na návrhovú komisiu rovno? ale 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

A len teda bol tu taký pokus, že niečo naformulovať, 

aby sme to zahrnuli do uznesenia. 

Neviem, či sa to podarilo, lebo inak by sme hlasovali 

o tom, ktorý bol predložený o tom návrhu. 

Tak nech tí, ktorí sa, myslím, že pán Hrčka, pán 

poslanec Hrčka mal niečo navrhnúť a viem, že tu bola veľká  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Áno, áno. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

diskusia a neviem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Prišli ste s niečím? Poslanci, alebo? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Prepáčte, dajte slovo pánovi starostovi. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ospravedlňujem sa. Ja som ešte teraz volal aj  

s prednostom a ten mi tiež potvrdil, že teda tento materiál 

ako kontrolór veľmi dobre pozná. On ešte teda nevedel 

o tom, že ten spor je ukončený. Povedal, že keby sa mu to 

bolo bývalo dostalo do rúk, tak by bol veľmi s veľkou 

radosťou si pozrel ako to je riešené. Ale že tiež to 

nedostal ani on do rúk.  

Takže, my si budeme musieť pozrieť, že kde sa to, kde 

to ostalo u nás visieť, bohužiaľ. Škoda, že na to nikto 

neupozornil.  
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Takže neviem v tomto momente povedať. To si ja 

vyriešim v rámci toho, že kde sa, kde sa, kde sa možno 

stala u nás chyba.  

Na druhej strane, hovorím, dve podmienky, ktorá bola, 

jedna je teda verejnoprospešný účel, druhá vec bolo to 

predkupné právo. Ale zaznelo tu, že ministerstvo nebude 

akceptovať predkupné právo.  

A my ešte tuto takisto bolo, že my sme pred rokom tam 

schvaľovali za nejakých podmienok postavenie parkoviska, 

kde ešte tomuto zastupiteľstvu v rámci toho projektu bolo 

odsúhlasené, že bude schvaľovať parkovací poriadok presne 

pre to, aby sa nestalo to, čo sa stalo či už v Ružinove, 

alebo na Antolskej, že parkovisko nemocnice začalo byť 

súkromné a nie na verejné účely. Tak ako, to by tým padlo 

automaticky tiež. Ale to by ma trápilo menej. 

Otázka znie, že teraz ja by som, môj návrh je taký, 

aby priamo v uznesení bolo verejnoprospešný účel a súčasne 

predkupné právo. Však ak to ministerstvo nebude s tým 

súhlasiť, tak to sem vráti na september naspäť a dovtedy sa 

dá o tom proste diskutovať. V najhoršom prípade ako, neviem 

v tomto momente.  

Mrzí ma. Ale ako, ja za iných okolností k tomu neviem 

dať súhlas, lebo to proste nemám inak vydus  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jasné. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

vydiskutované. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pani Pätoprstá. Pani poslankyňa,  

nech sa páči. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť. Naozaj chceme, aby 

sa rekonštruovali tie nemocnice a nie nezáleží nám na tých 

pozemkoch, ktoré sú pod tými nemocnicami, ale na tomto 

pozemku, ktorý slúži vlastne verejnosti k veľkému jazeru 

cho, teda Veľkému Draždiaku, kde sme naozaj prijali 

uznesenie. Bol tu ešte vtedy pán starosta Bajan. 

Čiže, to, získali sme na to väčšinu, že sa to bude 

prenajímať tento malý kúsok a bude sa schvaľovať na tomto 

zastupiteľstve aj ten poriadok.  
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Čiže, ten prenájom bol normálne schválený. Rozumieme 

tomu, chceli sme to, bola to dohoda s tou nemocnicou.  

Takže, ja vás veľmi pekne poprosím, ide o malý kúsok 

zeleného parkoviska, ktorý by sa dal vyčleniť z tohto po, 

z tohto cel celku.  

Ako to urobiť, ja som si neni celkom istá, že je to 

tak, tak horúce, že by sa to nemohlo v septembri prijímať 

a navrhujem vám, aby ste to stiahli.  

(gong) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Igor Polakovič,  

nech sa páči. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja dokážem podporiť to, čo povedal teraz Jano Hrčka, 

ale dôvod prečo nedokážem podporiť tak ako je to, teda pán 

pos, pán starosta Hrčka, nemôžem to podporiť kvôli tomu, 

že, že presne pred teda rokom v septembri tu bola veľká 
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diskusia ako riešenie zlého prenájmu parkoviska dlhodobého 

na Antolskej, kde to dostala súkromná firma.  

Mesto to vtedy vyriešilo s poslancami tak, že vlastne 

prenajali ministerstvu zdravotníctva svoj pozemok. Do toho 

uznesenia sa dostali podmienky typu: stavebníkom 

a vlastníkom parkovej parkoviska, prístupových komunikácií 

bude výlučne univerzitná nemocnica, ktorá ho neprevedie 

a nedá do nájmu ani iného užívania tretej osobe, pred 

spustením parkoviska do prevádzky schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo prevádzkový poriadok parkoviska. 

Keď prevedieme tento pozemok na na ministerstvo, tak 

toto celé padá. A to celé riešenie proste ide, ide, ide do 

kelu. A môžme skončiť znova s nejakým zlým (gong) predajom. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Milan Vetrák. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja len čisto technicky, že v poriadku, tak je tu 

nejaký zámer, netuším presne kde, asi do tých podmienok, 
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ale teda návrhová komisia toto ne nemôže formulovať, to 

musí naformulovať buď spracovateľ, alebo ten navrhovateľ. 

A ďalšou možnosťou, ktorá sa tu diskutovala bolo, že 

by predkladateľ ten návrh stiahol, napríklad.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Dolinay. Pán poslanec Dolinay. 

Mgr. Vladimír   D o l i n a y ,  poslanec MsZ: 

Mrzí ma, že áno, zase sa dostávame do takej 

nepríjemnej situácie, kde sa rozhodujeme, že či porušiť 

nejaké procesy, ktoré sú zaužívané, tak ako pri Srholcovi, 

áno, päť rokov tiež malo svoju, eee, svoje opodstatnenie. 

Tu máme  uznesenie z mestskej časti kde stanoviská by 

mali ísť cez miestne zastupiteľstvo. Samotné stanovisko 

vôbec neni zatiaľ na svete.  

A chcem sa spýtať, lebo nie je mi jasné, že prečo by 

to fakt nemohlo ísť na ten september? Že chápem, nejaká 

rekonštrukcia, ale tak, už tie tri mesiace asi nezohrávajú 

nejakú úlohu.  

Tak pán starosta Ružinova,  

keby sa to posunulo na september v dobrej vôli, bolo 

by to v pohode?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otázka je, pán starosta, aj zároveň pán Szabo, kebyže 

to posunieme na september? Že dovtedy ešte vy. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ideme do toho rizika kvôli tomu, že niekto si nečíta 

materiál. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

(poznámka: mimo mikrofón je počuť slová, ženský hlas 

„ale čo je to riziko, ešte raz povedz“) 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

No, že sa to neuskutoční. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ja si myslím, že eee, blížime sa k tomu, aby sme dali 

o tomto bode hlasovať, lebo nakoniec to musíme nejakým 

spôsobom rozhodnúť. 

Je tu pán Szabo ešte?  

Pán Szabo? 

Je to, my máme nejaký signál od od ministerstva 

zdravotníctva, respektíve, že, že je tam problém s tým, že 

to nemôže byť v septembri, že to potrebujú teraz, lebo?  

Otázka, čo by bolo iné v septembri, ešte sa pobavme.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ale môže, môže.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Uhm. Okej. 

Ešte sú tu ďalšie body.  

Pán Buocik.  

Dokončime diskusiu. 
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Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor,  

veľmi krátko. 

Ja by som s tým septembrom len tak ľahko neprecoval. 

V septembri už nemusí táto vláda vôbec vládnuť. Aj to sa 

môže stať. Ak chceme získať súhlas s predkupným právom, to 

udeľuje ministerstvo financií. To je nekonečný proces 

dostať medzi ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom 

financií súhlas na predkupné právo.  

Jednoducho, tento materiál je v stave, v akom je. 

Poďme o ňom hlasovať. 

A ja prosím všetkých poslancov, aby naozaj za to 

zahlasovali. 

Nikde nie je napísané, že ďalej nemôže prebiehať 

debata s fakultnou nemocnicou o využití toho pozemku. 

Určite je ešte milión, milión pozemkov, ktoré sa dajú 

v budúcnosti zamieňať. Ale takto ako je ten materiál 

postavený, poďme naozaj o ňom hlasovať. Je nás tu dosť 

poslancov. A určite to dobré, čo s tým urobíme je, je oveľa 

dôležitejšie, ako nejaká tá pochybnosť, ktorá tu vzniká čo 

by, keby.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja sa teda neobávam toho, že by sa vláda už vymenila. 

Ja by som bola celkom rada, keby sa vymenila. 

A vedeli by sme potom, myslím že aj operatívnejšie 

riešiť aj tento, túto vec.  

A ide len o malý  kúsok pozemku. Žiaľ, predkladateľ 

nám teda ne. Ten červený, to čo máte v materiáli, kde je 

jasné o aký malý kúsok ide, ktorý by sa vyčlenil, štvorec, 

ktorý potrebujeme naozaj pre parkovanie pre jazero za 

zachovať a cez deň pre nemocnicu.  

To je ten štvorec zelený, ktorý tam dole vidíte. 

Nie, nie, nie. Ten dole, pod ním. Ten veľký. Tam, 

tam, tak. 

To znamená, že to, za toto potrebujeme náhradu. To je 

á krát bé, ktorý treba nájsť niekde v Ružinove. Určite nám 

Ružinov dá nejaký pozemok miesto toho. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Diskusia je na konci. Posledné slovo dávam ešte 

predkladateľovi, riaditeľovi magistrátu. 

Nech sa páči. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

Chcem k tomu povedať pár poznámok ešte, lebo som pri 

tom procese od začiatku.  

Takže, chcem povedať, že my viacmenej už takmer 

polroka, alebo dajme tomu štyri mesiace rokujeme 

s ministerstvom zdravotníctva o tejto zámene. 

Treba povedať, že to nie je iba o tom, že z Antolskej 

sa niečo uberá a niečo sa získava na druhej strane. To 

znamená, na tom v Ružinove. 

A nedám, nedá sa len tak teraz vyňať niečo z toho 

tuná na zastupiteľstve, keďže tá zámena je rovnocenná. To 

znamená, že niečo by sme museli odrezať aj na strane tej 

ružinovskej. 
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A chcem k tomu povedať ešte toľko, že tento materiál 

jednak sa dlhodobo pripravoval, mali sme iks stretnutí 

s ministerstvom zdravotníctva, išlo to cez komisie, na 

komisiách sa nezachytila nejaká, nejaký väčší problém. 

A pre mňa je to teraz problém, že to riešime tunák naozaj 

na na úrovni, ktorá sa mala riešiť skorej.  

Takže to je akože za mňa toľko, že, že my sme naozaj 

na tom dlhodobo pracovali. Z ministerstva zdravotníctva 

došlo jasné, jasná informácia, že chceli to stihnúť v máji. 

My sme sa dohodli, že pre nás je reálny jún, kvôli rôznym 

procesom, kvôli vyjadrovačkám a podobne.  

A myslím si, že áno. Že objektívne za tým je aj ten 

politický rozmer, že pre nich, pre nich tým, že tá, to ich 

vládnutie na tej úrovni národnej sa končí, alebo sa 

skracuje, tak snaha tentok projekt dotiahnuť  ďalej, tak 

súvisí s tým časovým aspektom. 

Takže, ten september z tohoto dôvodu bol komunikovaný 

ako už, už neskoro. 

Takže to je, to je, toľko z mojej strany. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ešte tri faktické. 

Pán poslanec Polakovič. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja som ochotný dať pozmeňovak, pozmeňovák, ktorý 

vlasnte bude hovoriť v tom, že žiadame, aby zmluva k tomuto 

rešpektovala uznesenie z 27. 9 2018 v rámci teda toho 

prenájmu.  

Neviem to úplne teraz z hlavy naformulovať, ale môžem 

teraz vybehnúť a spraviť to. S tým, že teda aspoň budem 

veriť, že že mesto sa pokúsi vyrokovať podmienky, ktoré sú 

zadefinované v tom, v tej zmluve o prenájme pôvodnej 

z tohto dátumu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Fajn.  

Na to, aby sme to dali, vieš to rýchlo naformulovať? 

Rovno tam v návrhovej?  

Šuchceš sa.  
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(poznámka: primátor sa zasmial) 

Dobre. To znie. To znie ako fajn kompromis v tom, že, 

že sa budeme priamo odvolávať na tú vec, ktorá bola kedysi 

schválená. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ako?  

Pani Pätoprstá, pani poslankyňa. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja si pamätám na niektorých našich prvých 

zastupitelstiev sme vás prosili, aby zámeny pozemkov, alebo 

vecí, ktoré sa týkajú územného plánovania, išli aj na 

komisu územného plánovania. 

Ja sa ospravedlňujem, že som s takou dôverou teda 

očakávala, že si to aj pán starosta aj vy, teda, 

zapamätáte, že sme takéto uznesenie urobili. A ja vás chcem 

znova opätovne poprosiť. Všetky veľké zámeny, veci, ktoré 

sa týkajú pozemkov, predaja, niečo, čo môže súvisieť 

s územným plánovaním vás poprosím, aby ste dali buď ako 

stanovisko hlavnej architektke, alebo to posunuli komisii 

územného plánovania. 
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Tie predaje a prenájmy vždycky súvisia s územným 

plánovaním a najmä takéto veľké plochy.  

Takže, ja som zaskočená, že sa to proste na našu 

komisiu nedostalo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Po prvé chcem povedať, že podporujem ten doplňujúci 

návrh pána poslanca Polakoviča. Ten je dobrý. 

A po druhé. Prosím vás, len si presne uvedomme, že 

o čo tu ide. A okrem toho teda, že sa naozaj nečítali 

materiály včas, neurobil si niekto svoju prácu.  

Hovoríme o tom, že nemocnica vybudovala parkovisko na 

našom pozemku, ktoré je verejné. Jasne deklaruje, že ho 

chce držať verejné, že bude verejné, ale ho, niekto tu 

hovorí, že ale o pätnásť rokov keď tam v tej nemocnici bude 

niekto iný, čo ak ho niekomu prenajmú. 
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No takisto aj tu na magistráte môže byť o pätnásť 

rokov niekto iný a tiež ho môže niekomu prenajať. Presne 

rovnakým spôsobom. A o tom teda čosi viem, lebo riešim asi 

päť stavieb na bývalých parkoviskách a toto zastupiteľstvo 

v minulosti predali iným subjektom a teraz namiesto 

parkovísk sa tam stavia.  

Čiže, to riziko je úplne rovnaké na obidvoch 

stranách. Otázka je, že či sa bude rekonštruovať Antolská? 

Či bude mať možno Ružinov novú plaváreň? Či sa dokončí 

rekonštrukcia zimného štadióna, alebo to dnes kvôli tomu 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Polakovič,  

máte to pripravené?  

Už to dopíše.  

To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej komisii, 

ktorá 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Tak urobme to, aby to bolo  správne procesne.  
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To znamená, že or, dobre, tak ja ešte v za týmto 

účelom otvorím diskusiu, aby si mohol to predniesť.  

Takto, je, organizačné, je to tak, ako hovorí pán 

starosta Hrčka? Že musí to v normálnom príspevku, nie vo 

faktickej?  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Podľa mňa, on to aj hovoril, len teda úplne presne to 

od,  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Len vo faktickej to hovoril. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

nepovedal, ale, ale zmysel toho povedal.  

Čiže, vlastne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A ale bolo to vo faktickej. Nevadí?  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ako. Dobre. Keď vy ste s tým v pohode, tak je tu. 

Ja, ja, ja.  

Pán starosta, oni hovoria, že to je v pohode.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Akurát sa chcem spýtať, Jano, ty ešte pripravuješ 

niečo alternatívne?  

Aha.  

Jedine kvôli nemu by, kvôli nemu by ste museli 

otvoriť diskusiu. 

Ale o 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Dobre. 

Urobme takúto vec.  

Otváram diskusiu ešte raz k tomuto návrhu. A prosím 

vás, nezahlcte to, aby sa. 
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Temer všetci sa naklikajú?  

Aby, aby sa mohol predniesť tento pozmeňovací návrh. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Takže, ešte raz by si to mal prečítať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Normálno. 

Igor,  

Môžeš ho prečítať tým pádom? 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Počkaj, ja ti to doplním, že to je doplnenie, lebo ty 

so to dal inde.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta,  

ty, ty ešte ideš robiť nejaký ďalší pozmeňovák?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Takže budeme mať dva teraz, hej?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre, prosím ťa, prihlás sa, Igor, a poď na to. 

Rasťo,  

nie. Prepáč. 

Dobre. Takže poďme na pána Polakoviča. Všetkých čo sú 

červeným, mali stopku, zrušte.  

A ideme, pán Polakovič, nech sa páči. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Čiže, dávam týmto návrh na doplnenie uznesenia:  

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby zmluva 

o zámene rešpektovala podmienky v zmluve o prenájme 

pozemkov pri nemocnici na Antolskej, ktoré boli schválené 

mestským zastupiteľstvom dňa 27. 9. 2018. A teda to 

uznesenie z toho dátumu je 1207/2018. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, že to je jeden pozmeňovák.  
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Rasťo Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Je to trošku chaos, ale mňa len mrzí, že naozaj sa tu 

bavíme už hodne dlho o tom, aj na komisii, aj na rade a tak 

ďalej. 

Ale aby som teda zareagoval.  

Ja v materiáloch čítam, že, že naozaj je tu konkrétny 

záväzok, tak ako teraz predniesol svoj, svoj návrh kolega 

Polakovič, tak práve v tom uznesení číslo 1207/2018 

v odseku dva je schválený záväzok zmluvných strán, aby do 

deväťdesiatich dní odo dňa právoplaného skončenia súdneho 

konania medzi zmluvnými stranami o určenie vlastníctva 

nehnuteľností uzatvorili zámennú zmluvu. A a jednoducho, 

ten, ten rozsudok nadobudol právoplatnosť 15. 4. 2019. 

Takže ak dobre rátam, tak niekedy v polovične júla máme 

lehotu ak si ctíme vlas svoje vlastné záväzky a svoje 

vlastné uznesenia, tak by sme to mali schváliť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán Vetrák. Pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja už len technická. 

Doplnenie. Igor, teda predpokladám, že si to myslel 

tak, že doterajší text sa označuje ako bod A a ten tvoj 

doplnenie ako bod bé (B), len potvrď, že si to berieš 

autoremedúrou takto a. 

Prosím ťa, ak sa môžeš nejako zapnúť, alebo čo, 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Takže rýchla reakcia predkladateľa tohto pozmeňováku.  

Igor Polakovič.  

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Áno, beriem si to úplne autoremedúrou. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán Hrčka,  

máš, starosta, máš slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Jednu drobnosť, že tam je napísané tá zámena a potom 

je tam, že s podmienkami jedna, dva, takže ja som tam iba 

doplnil tri, štyri. 

Čiže, na s podmienkami, a toto kľudne by mohla byť 

iba jedna z podmienok a nemuselo by to byť béčko, keď si 

pozrieme návrh uznesenia.  

Čiže, s podmienkami sa dopĺňajú tri, štyri.  

Tretí je, že pozemky v katastrálnom území Petržalka 

budú použité na verejnoprospešné účely.  

Bod štyri, na zamieňané pozemky v katastrálnom území 

Petržalka bude mať Bratislava hlavné mesto predkupné právo.  

Toto je návrh, ktorý dávam, ako podmienky tri, štyri. 

A teroreticky, vlastne to čo dával Igor môže byť, Igor 

Polakovič, môže byť ako podmienka číslo päť, ktorá tam je 

daná, nemusí to byť béčko.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  
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Reakcia pán starosta Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len upozorňujem ako už hovoril aj pán Szabo, ako 

tu už zaznelo, ak tam bude to predkupné právo, tak je to 

neprijateľné pre ministerstvo zdravotníctva a zámena sa 

neuskutoční. 

Preto minimálne procedurálne žiadam, aby sa o tom 

predkupnom práve hlasovalo samostatne o tom bode, kde 

navrhuje dať aj predkupné právo, o ktorom už dnes vieme, že 

je to neprijateľné  a nemusíme vôbec hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Otázka je na teba, pán starosta, je, predkupné právo 

je neprijateľné pre nich. Podľa informácií od pána Szaba. 

Môžeme to urobiť bez toho predkupného práva?   

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ja som sa na to pýtal a bolo mi povedané, že môže mať 

štát takúto podmienku pri kúpe, ale pri zámenných, zámena 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 700 

nie je štandardná kúpa a predaj, čiže pri zámenách je to 

vraj vec, ktorá je normálna a deje sa. 

Čiže, ešte raz. Ja si nemyslím, že pán Szabo, ani keď 

sme sa o tom bavili, je vykladač zákona v tomto zmysle.  

Čiže, mu ministerstvo povedalo, že, že mô, 

pravdepodobne to ministerstvo financií nemusí  schváliť. 

Ale dobre. To je, to neni napísané, my k tomu nemáme 

stanovisko. Mrzí ma, že táto vec sa nekomunikovala skôr, 

mohli sme k tomu mať stanovisko.  

Na druhej strane, hovorím, je to naozaj, akože keď si 

zoberete koľko, koľko, koľko hektárov pozemkov je to 

v Petržalke, ja sa ospravedlňujem, ale naozaj, z hľadiska 

budúcnosti nevidím v tom problém. 

Však ešte raz. Pokiaľ to bude slúžiť na, na nemocnicu 

a ministerstvo to nikam ďalej nebude posúvať, tak tomu 

nikomu nemôže vadiť. Akože, veď to nemá absolútne žiadny, 

žiadny vplyv na  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jasné. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

na pozemky za tým účelom. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Povedzme si čo. Že ide o to, aby sme urobili nejaký 

kompromis.  

Máme dva pozmeňovacie návrhy. Z čoho môžu byť 

v podstate jeden, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Podmienky. 

Otázka je to, že keď my tam dáme tú podmienku a má 

pravdu starosta Chren, že oni to môžu automaticky, im ako 

keby, môžu oni tú podmienku neschváliť, ale, ale ostatné 

môžu byť platné.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, oni to musia vrátiť sem späť. 

To je ten problém. 

To znamená, že radšej by som, keď si myslíme, že tá 

podmienka toho predkupného práva to môže celé zastaviť, tak 

ju tam nedávajme a respektíve, poďme hlasovať o obidvoch 

pozmeňovákoch postupne. Dobre? 

Takže budeme hlaso. 
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Krátka faktická, pán starosta. 

Starosta, starosta, starosta.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Keďže ide o osobitný zreteľ, musí za to hlasovať 

dvadsaťsedem poslancov. 

Čiže, ja zas na druhej strane si naozaj, je nás tu 

tridsaťšesť, ak deväť poslancov za to nezahlasuje, a to keď 

zarátam nejakých petržalských a ďalších, tak to teoreticky 

ne nemusí prejsť.  

Ja len upozorňujem, že tu musí byť fyzicky 

dvadsaťsedem za, v opačnom prípade to neprejde ako osobitný 

zreteľ. To len aby bolo jasné.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Beriem. Dobre. 

To znamená, že Milan, odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. Sú tam dva návrhy. Poďme asi o nich hlasovať 

normálne postupne.  
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja ešte spresním, ale to už ako v rámci redakčných 

úprav, že tým, že bol ten pozmeňovák ako prvý podaný 

Igorov, pána poslanca Polakoviča, tak to bude bod štyri ako 

v podmienkach, lebo tri tam už máme a to, čo navrhoval pán 

starosta Hrčka, to budú podmienky ako body päť a šesť. 

Len aby sa vedelo, lebo pôvodne to bolo ináč 

označené. Čisto formálne. Takže, toto v rámci redakčných 

úprav návrhová komisia, ktoré môže robiť, by sme to 

označovali takto. 

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: 

Len aby sa vedelo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Len ja som pochopil, že tam je problém s tým 

predkupným právom, ktorý to môže to celé zhatať. 
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A akokoľvek budeme hlasovať, pokiaľ tam to predkupné právo 

bude, tak to bude vlastne neplatné. Hej?  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No ono, ono sú dva 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

pozmeňováky, ale. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte raz, (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Len, len samostatne. Áno, môže sa len niekto len mal 

si.  

Dobre, tak povedz. No teda navrhni.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No Igorov pôjde samostatne. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Uhm. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja som v pohode s tým, Milan, keď vy ste, ty si s tým 

v pohode, tak pome na to takto. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Tak radšej to prečítam, aby sme vedeli,  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak. Dobre. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

že čo. 
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Čiže, najprv bude ten pozmeňovák, ktorý dával, alebo 

doplňujúci návrh, ktorý dával pán poslanec Polakovič.  

Čiže, bod štyri v podmiekach, alebo podmienky sa 

dopĺňajú bodom štyri, ktorý znie: 

Mes, szd, mestské zastupiteľstvo žiada primátora, ktorá, 

aby zmluva o zámene rešpektovala podmienky v zmluve o 

prenájme pozemkov pri Nemocnici na Antolskej ulici, ktoré 

boli schválené mestským zastupiteľstvom 27. 9. 2018 číslo 

1208/2018. 

Môžete dať,  

pán primátor, hlasovať o tomto doplňujúcom návrhu. 

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 tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti, zdržalo sa,  nehlasovalo nula 

poslancov. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 707 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 28-Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky 
k. ú. Ružinov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v 

správe Univerzitnej nemocnice Bratislava  
 

- doplňujúci návrh p. Polakoviča, rešpektovanie podmienok 
schválených uznesením MsZ č. 1208/2018 

 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 ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   
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V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik  ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Teraz budeme hlasovať teda samostatne o každom z tých 

bodov, ktoré do podmienok navrhol pán poslanec Hrčka. 

Čiže,  

Bod päť. Pozemky v katastrálnom území Petržalka budú 

použité na verejnoprospešné účely.  

Môžete dať o tomto doplňujúcom návrhu hlasovať, 

pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti, zdržalo sa a nehlasovalo nula 

poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 28-Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky 
k. ú. Ružinov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v 

správe Univerzitnej nemocnice Bratislava  
 

návrh na doplnenie uznesenia p. Hrčku – využívanie 
zamenených nehnuteľností na verejnoprospešné účely 

 Prítomní: 37 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer 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  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik  ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No a do podmienok sa ďalej dopĺňa bod šesť, ktorý 

znie: 

Na zamieňané pozemky v katastrálnom území Petržalka 

bude mať hlavného mesta SR Bratislava predkupné právo.  

Môže dať,  

pán primátor, hlasovať o tomto doplňujúcom návrhu.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Tu navrhujem, že iba upozorňujem, že to je ten 

problémový bod, prečo sme to rozdelili. Hej?  

Keď to chápem dobre. 

Dobre.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za desať, proti osem, zdržalo sa osemnásť, 

nehlasovalo jeden. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 28-Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky 
k. ú. Ružinov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v 

správe Univerzitnej nemocnice Bratislava  
 

návrh na doplnenie uznesenia p. Hrčku – predkupné právo 
hlavného mesta 

 Prítomní: 37 Áno 10 Nie: 8 Zdržal sa: 18 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
L.Antalová Plavúchová ZDRŽAL SA A. Berka  ZDRŽAL SA 

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová NIE 

T. Kratochvílová,I.nám. NIE R. Lamoš  NIE 

J. Mrva NIE T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ZDRŽAL SA L.Štasselová,nám.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková ZDRŽAL SA 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa   

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ZDRŽAL SA M. Chren  ZDRŽAL SA 

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček  

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová  

J. Uhler ZDRŽAL SA 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   
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V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik  ZDRŽAL SA P. Pilinský ZDRŽAL SA 

 

koniec poznámky)  

 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Pán primátor, ešte teda budeme teraz hlasovať 

o zvyšku toho uznesenia. Nebudem ho celé čítať. Je takmer 

na dve strany. Len upozorním, že je to to nové znenie, 

ktoré sme dneska dostali, alebo teda, to, no bolo, je nové, 

ale dostali sme ho všetci. Takže distribuované.  

Je to osobitný zreteľ. Tri pätiny všetkých poslancov, 

tak ako doteraz.  

Vieme o čom sme diskutovali. Nebudem to čítať. 

Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsať, proti dva, zdržalo sa päť, nehlasovalo 

nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 28-Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky 
k. ú. Ružinov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v 

správe Univerzitnej nemocnice Bratislava  
 

hlasovanie o ostatných častiach uznesenia 

 Prítomní: 37 Áno 30 Nie: 2 Zdržal sa: 5 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  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ZDRŽAL SA J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel  

J. Karman NIE 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka NIE  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik  ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky k. ú. 
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Ružinov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe 

Univerzitnej nemocnice Bratislava 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zámenu pozemkov registra „C“ v k. ú. 

Petržalka:  

− parc. č. 2845/21 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 86 m², zapísaná na LV č. 2644, 

− parc. č. 2846 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 

241 m², 

− parc. č. 2848/1 – ostatná plocha vo výmere 946 m², 

− parc. č. 2848/2 – ostatná plocha vo výmere 109 m², 

− parc. č. 2848/3 – ostatná plocha vo výmere 44 m², 

− parc. č. 2848/161 – ostatná plocha vo výmere 40 119 m², 

ktorá vznikla GP č. 5-28/2019 odčlenením z parc. č. 

2848/4, 

− parc. č. 2848/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

1 667 m², 

− parc. č. 2848/7 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

2 383 m², 
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− parc. č. 2848/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

2 391 m², 

− parc. č. 2848/9 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

1 872 m², 

− parc. č. 2848/10 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 2 318 m², 

− parc. č. 2848/11 – ostatná plocha vo výmere 556 m², 

− parc. č. 2848/12 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 2 407 m², 

− parc. č. 2848/26 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 4 504 m², 

− parc. č. 2848/27 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 1 750 m², 

− parc. č. 2848/28 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 1 143 m², 

− parc. č. 2848/29 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 533 m², 

− parc. č. 2848/30 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 563 m², 

− parc. č. 2848/31 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 1 043 m², 

− parc. č. 2848/32 – ostatná plocha vo výmere 664 m², 

− parc. č. 2848/48 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 2 627 m², 

− parc. č. 2848/49 – ostatná plocha vo výmere 87 m², 
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− parc. č. 2848/54 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 740 m² , 

− parc. č. 2848/55 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 6 046 m², 

− parc. č. 2848/56 – ostatná plocha vo výmere 1 526 m², 

− parc. č. 2848/57 – ostatná plocha vo výmere 228 m², 

− parc. č. 2848/64 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 311 m², 

− parc. č. 2848/158 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 1 813 m², ktorej nová výmera vznikla GP č. 5-

28/2019,  

zapísaných na LV č. 1748, vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, 

za pozemky registra „C“ v k. ú. Ružinov: 

− parc. č. 15294/1 – ostatná plocha vo výmere 6 779 m², 

− parc. č. 15294/13 – ostatná plocha vo výmere 17 831 m², 

− parc. č. 15294/19 – ostatná plocha vo výmere 824 m², 

− parc. č. 15294/23 – ostatná plocha vo výmere 277 m², 

− parc. č. 15294/35 – ostatná plocha vo výmere 20 412 m², 

− parc. č. 15294/48 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 2 947 m², 

− parc. č. 15294/49 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 325 m², 

− parc. č. 15294/50 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 1 356 m², 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 719 

− parc. č. 15294/291 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 743 m², ktorá vznikla GP č. 4 28/2019 

odčlenením z parc. č. 15294/51, 

− parc. č. 15294/275 – ostatná plocha vo výmere 7 206 m², 

ktorej nová výmera vznikla GP č. 4-28/2019, 

− parc. č. 15294/276 – ostatná plocha vo výmere 1 118 m², 

zapísaných na LV č. 2866 vo vlastníctve Slovenskej 

republiky, v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava, 

Pažítková 4, Bratislava, IČO 31813861, s finančným 

vyrovnaním, kedy hlavné mesto SR Bratislava doplatí 

finančný rozdiel vo výške 8094,24 Eur, 

s podmienkami: 

1. Zámenná zmluva bude Slovenskou republikou – 

Univerzitnou nemocnicou Bratislava podpísaná do 90 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva 

nebude Slovenskou republikou – Univerzitnou nemocnicou 

Bratislava v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

2. Slovenská republika – Univerzitná nemocnica Bratislava 

uhradí polovicu nákladov za vyhotovenie znaleckého 

posudku č. 58/2019 do 30 dní od podpísania zámennej 

zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
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3. Hlavné mesto SR Bratislava do 60 dní odo dňa podpisu 

oboma zmluvnými stranami uhradí finančný rozdiel v sume 

8 094,24 Eur SR – Univerzitnej nemocnici Bratislava. 

4. aby zmluva o zámene rešpektovala podmienky v zmluve 

o prenájme pozemkov pri Nemocnici na Antolskej ulici, 

ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 1207/2018 

zo dňa 27. 09. 2018 

5. Pozemky v k. ú. Petržalka budú použité 

na verejnoprospešné účely.  

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nastane 

zosúladenie skutkového a právneho stavu, a teda, že 

vlastník stavby bude zároveň vlastníkom pozemkov 

pod stavbami a pozemkov k stavbám priľahlými. 

koniec poznámky) 
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BOD 29 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKOV A STAVIEB V 
BRATISLAVE, K. Ú.  NIVY, SLOVENSKEJ 
REPUBLIKE ZASTÚPENEJ MINISTERSTVOM 
DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY, V ZASTÚPENÍ SPOLOČNOSTI 
ZEROBYPASSLIMITED, A.S., 
A SPOLOČNOSTI D4R7 CONSTRUCTION SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej,  poprosím vás.  

Ideme na bod dvadsaťdeväť,  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno. 

Dvadsaťdeväť, to znamená Návrh na zv. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dvadsaťdeväť A? 

Návrh na zverenie ne, aha, nehnuteľnosti 

v katastrnálnom území Rača a katastrálnom území Dúbravka do 

správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislava. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 722 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak ktoré to bolo? Dvadsaťdeväť. Tak pardon, 

dvadsaťdeväť. 

(poznámka: počuť mimo mikrofón mužský hlas 

„dvadsaťdeväť“) 

Ospravedlňujem sa. 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitňého 

zreteľa nájom časti pozemku a stavieb v katastrálnom území 

Nivy es er zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, v zastúpení Ziro Bajpaslimitid 

spoločnosti (ZeroBypassLimited). 

Pán Szabo,  

nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o výmeru tritisícštyristodvadsať metrov 

štvorcových za účelom rekonštrukcie existujúcej 

mimoúrovňovej križovatky Prievoz a zosúladenie napojenia 

dialnice dé jedna (D1) a priľahlých komunikácií 

s plánovanou výstavbou rýchlostnej cesty er sedem (R7) 

v úseku Bratislava-Ketelec, Bratislava-Prievoz. 

Doba nájmu je na dobu neurčitú.  
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Stanoviská odborných útvarov sú súhlasné, respektíve 

pripomienky zapracované do náj do návrhu nájomnej zmluvy. 

Finančná komisia   predkladaný materiál prerokovala. 

V tomto prípade schválila variantu číslo dva. To znamená, 

že v variantu čo sa týka výšky nájmu, to znamená, že, že 

za nájom vo výške stodvatisícosemstodesať eur ročne za 

obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca 

mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu. 

Mestská rada materiál prerokovala a odporúča ho 

prerokovať na mestskom zastupiteľstve. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán starosta Kuruc, 

nech sa páči. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja by som chcel dať pozmeňujúci návrh, a to je ten 

variant jedna, nakoľko si osobne myslím, že je to naše 
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mostné teleso a naša cesta, ktorá je v dezolátnom stave, 

konzorcium dé štyri er sedem (D4/R7) nám ho chce 

zrekonštruovať a ešte im dať podmienku, aby si to zobrali 

do nájmu za stotridsaťtisíc euro sa mi zdá dosť také 

neštandardné. A buďme radi, že to vôbec za nás opravia. 

Lebo tak to budeme musieť opraviť my. 

Takže, ja by som dal pozmeňujúci návrh a hlasovať 

najprv o variante jedna a prenájom za jedno euro. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Ožvaldová,  

nech sa páči. 

PhDr. Alžbeta   O ž v a l d o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pripájam sa k poznámke pána starostu Vrakune. Má 

pravdu. Je to naša cesta a pýtať od nich nehoribilné sumy, 

to je asi nie vhodné. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Buocik. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Dámy a páni,  

ale upozorňujem na to, že toto je záväzok dé štyri er 

sedem (D4/R7), ktorý mu vyplýva z koncesnej zmluvy. A on 

dobre vedel a má na, má, má, má to naplánované vo svojich 

výdavkoch.  

My sme sa tomuto venovali intenzívne na finančnej 

komisii a tam nám bolo odpovedané priamo zástupcami dé 

štyri er sedem (D4/R7), že ten záväzok oni evidujú.  

Takže, ďak. Takže ja si nie som celkom istý, či máme 

hlasovať o tom variante jedna. Ja preferujem tú variantu 

dva.  

Ďakujem pekne. 

Ten  projekt, ten, ten na ten projekt je vyčlenených 

dve miliardy euro.  

Tak sa mi zdá úplne adekvátne, aby zaplatili za to, 

že si to idú prenajať.  
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A okrem iného, ten, ten eee, aj keď to možno nebolo 

úplne len z dôvodu na ich strane, eee, napríklad tento 

rondel mal byť hotový možno už pred rokom.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Keď nemáte ďalšie príspevky, máme tu pána Javorčeka 

Dušana, ktorý, ktorého pripustíme do diskusie, ktorý nám 

k tomu niečo povie. 

Nemusíme hlasovať, keď je Bratislavčan. 

Ste Bratislavčan? 

Občan   Dušan   J a v o r č e k :  

Dobrý deň. 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja som sa tej finančnej komisie zúčastnil. Tam sme 

naozaj nemali veľmi priestor o tom, o tejto veci 

diskutovať. Mali sme možno priestor povedať dve vety 

k tejto záležitosti. 
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Snáď by som povedal akurát toľko, že jedná sa 

o križovatku Prievoz, ktorá je v prevádzke od asi polovice 

osemdesiatych rokov.  

My sme v čase príprave našej ponuky, teda v čase keď 

koncesionár pripravoval ponuku na obchvat Bratislavy, to 

bolo v roku 2015, tak v tom čase nám bolo vlastne ponúknuté 

eee zahrnúť do tejto, teda do tohto projektu aj, aj 

existujúce mostné objekty križovatky Prievoz. Jedná sa osem 

osem mostov. Štyri z toho patria endéeske (NDS), štyri 

z toho patria mestu. Tie mestské sú tie nájazdová 

a zjazdová vetva z Prístavného mostu, mosta, dva, dva 

mostné objekty v rámci rondelu.  

V zásade bola vykonaná diagnostika týchto mostov. 

Mosty vo všeobecnosti eee eee boli, boli identifikované ako 

z naozaj z nevyhovujúcim stavebno-technickým stavom. Vo 

všetkých prípadoch je potrebné obra opraviť záverné múriky, 

prechodové mos eee dosky, nosnú konštrukciu, spevniť drieky 

pilierov, mostný zvršok, vymeniť komplet príslušenstvo 

mosta, komplet príslušenstvo mosta, rímsy, závery 

zábradlia, boli zistené nevyhovujúce krytie výstuže, eee sú 

tam trhliny jeden milimeter, miestami až päť mil milimetrov 

a tak ďalej.  

Treba povedať, že na všetkých ostatných častiach 

projektu Bratislavy,  ob obchvatu Bratislavy zabezpečovalo 

ministerstvo dopravy a výstavby stavebné povolenia 
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a následne koncesionár v súlade so svojou ponukou z roku 

2015 akceptovanou teda Slovenskou republikou postupne 

získaval stavebné povolenia.  

No, v tomto prípade sa jedná o naozaj výnimočnú 

situáciu, kde v zásade my sme mali dopredu oceniť s tým, že 

sme nevedeli v tom čase ešte žiadnu diagnostiku, nevedeli 

sme rozsah tých opráv, mali sme dopredu oceniť koľko 

vlastne bude tá, tá daná oprava stáť a vlastne bez toho, že 

by sme mali stavebné povolenie, sme vlastne mali, mali 

nejakým spôsobom zabez zabezpečiť túto rekonštrukciu.  

Čiže, jedná sa o o prípad, kedy ministerstvo nám 

nezabezpečilo stavebné povolenie a kde by sme si v zásade 

re robili iba vlastne podľa našej ponuky nejakú, nejakú 

zmenu stavby, ale v tomto prípade si musíme to stavebné 

povolenie zabezpečovať sami.  

Je to naozaj výnimočná situácia a musím povedať, že 

koncesionár naozaj z odhadov alebo s takou situáciou, že by 

ešte prevádzkovateľ týchto mostných objektov, ktorému ich 

ideme rekonštruovať, žiadal od nás ešte aj, ešte aj 

prenájom za tie, za tie dané pozemky a te teda mostné 

konštrukcie.  

Jedná sa o verejnoprospešnú stavbu. Eee, je to naozaj 

realizácia v záujme obyvateľov mesta.  
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A musím povedať, že po vykonaní rekonštrukcie, mosty 

budú, budú opätovne vlastne použiteľné ďalších, ďalších sto 

rokov, preto by sme veľmi pekne chceli poprosiť, aby ste 

sa, aby ste sa vlastne priklonili k tej variante číslo dva 

(gong). To znamená, za tú symbolickú se cenu jedno euro.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Tešovič,  

máte slovo. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Kolegyne, kolegovia,  

ja môžem povedať, že naozaj, tento návrh sme 

preberali aj vo finančnej komisii aj potom na rade. Áno, 

odzneli aj tie argumenty, ktoré kolegovia hovorili, že, že 

áno, bolo to súčasťou koncesnej zmluvy a podobne.  

Ale jeden, naozaj jeden argument, ktorý sme si 

uvedomili možno až neskôr bol ten, že pôvodne sa, sa 

uvažovalo nad tým, že stavebníkom bude samotné hlavné 

mesto. Táto povinnosť vlastne prešla teraz ďalej na 
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investora. Čiže, tým pádom vznikla situácia, za ktorú, za 

ktorú žiadateľ prakticky nemôže.  

Čiže, ja sa tiež po zvážení týchto všetkých za 

a proti prikláňam k tomu, aby sme naozaj rozhodli osobitným 

zreteľom za jedno euro.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No, mali, máme tu procedurálny návrh, aj keď pán 

poslanec omylom ho označil ako pozmeňujúci, ale máme 

procedurálny návrh pána poslanca Kuruca, o ktorom by sme 

mali teda hlasovať. Že či ideme hlasovať o alternatíve 

jedna ako o prvej. Lebo predkladateľ zhodou okolností 

hovoril ako o dvojke ako prvej.  

Takže, vás poprosím, že by sme hlasovali o tom 

procedurálnom návrhu pána poslanca Kuruca. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, hlasujme o procedurálnom návrhu o tom, že 

budeme hlasovať ako o prvej variante číslo dva.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Číslo jedna. Pardon. Ja už som úplne.  

Číslo jedna. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa dva, 

nehlasovalo nula. 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 732 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 29-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov a stavieb v 
Bratislave, k. ú. Nivy, Slovenskej republike zastúpenej 
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v 
zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, a.s., a 
spoločnosti D4R7 Construction so sídlom v Bratislave 
 
- procedurálny návrh p. Kuruca – hlasovať o variante  
číslo 1 ako o prvej 

 Prítomní: 37 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ZDRŽAL SA 
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SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik  ZDRŽAL SA P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Takže budeme teraz hlasovať o návrhu uznesenia tak 

ako nám bolo predložené. 

Čiže mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad 

hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku a stavieb 

v katastrálnom území Nivy.  

Ten ďalší text uznesenia čítať nebudem. Ale 

v alternatíve jedna, čiže jedno euro za rok. 

Ti pätiny všetkých poslancov. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia s tou 

alternatívnou.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťtri, proti nula a zdržalo sa tri, 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 29-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov a stavieb v 
Bratislave, k. ú. Nivy, Slovenskej republike zastúpenej 
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v 

zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, a.s., a 
spoločnosti D4R7 Construction so sídlom v Bratislave 

 
alternatíva číslo I 

 Prítomní: 37 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 3 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 NEHLASOVAL  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 ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik  ZDRŽAL SA P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov a stavieb v Bratislave, 

k. ú. Nivy, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení 

spoločnosti Zero Bypass Limited, a.s., a spoločnosti D4R7 

Construction so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom časti pozemkov a stavieb v k. ú. 

Nivy: 

1. pozemky registra „C“ parc. č. 4027/46 – ostatná plocha 

vo výmere 1 572 m², parc. č. 4027/47 – ostatná plocha 

vo výmere 177 m², parc. č. 15420/13 – ostatná plocha 

vo výmere 896 m², parc. č. 4021/3 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 3 m², parc. č. 4027/32 – ostatná 

plocha vo výmere 779 m², spolu vo výmere 3 427 m², 
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2. stavebné objekty – cesty a mosty: 

- SO 212-00 Oprava mosta na vetve OK-D1, 

inventarizačné č. M 090, vo výmere 1 284,30 m², č. 

opisu karty majetku OCH/IO/M099, 

- SO 216-00 Oprava mosta 1 na OK, inventarizačné č. 

M 093, vo výmere 1 037,88 m², č. opisu karty 

majetku OCH/IO/M097, 

- SO 2017-00 Oprava mosta 2 na OK, inventarizačné č. 

M 093a, vo výmere 1 037,88 m², č. opisu karty 

majetku OCH/IOM098, 

- SO 2018-00 Oprava mosta na vetve D1-OK, 

inventarizačné č. M 090 a, vo výmere 797,52 m², č. 

opisu karty majetku OCH/IO/M100, spolu vo výmere 4 

157,58 m²,  

čo predstavuje spolu výmeru pozemkov a stavieb 7 584,58 m², 

Slovenskej republike – zastúpenej Ministerstvom dopravy a 

výstavby Slovenskej republiky so sídlom Námestie slobody 6, 

v Bratislave, IČO 30416094, v zastúpení spoločnosťou Zero 

Bypass Limited, organizačná zložka, so sídlom Odborárska 

21, Bratislava, IČO 50110276, a spoločnosťou D4R7 

Construction s.r.o., so sídlom Odborárska 21, Bratislava, 

IČO 50245350, za účelom realizácie stavby „Diaľnica D1 

Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia, II. etapa“  
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a rekonštrukcie objektov SO 212-00 Oprava mosta na vetve 

OK-D1, SO 216-00 Oprava mosta 1 na OK, SO 217-00 Oprava 

mosta 2 na OK a SO 2018-00 Oprava mosta na vetve D1-OK, na 

dobu neurčitú, za nájomné 1,00 Eur/rok, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí 

platnosť.  

Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov a stavieb v k. ú. 

Nivy je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých 

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy a 

výstavby Slovenskej republiky – zastúpenej spoločnosťou 

Zero Bypass Limited, organizačná zložka, a spoločnosťou 

D4R7 Construction s.r.o., bude realizovať stavbu „Diaľnica 

D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia, II. 

etapa“, pričom pre vydanie stavebného povolenia na stavbu 

potrebuje stavebník preukázať k dotknutým pozemkom 

vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 
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50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 29A NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ V 
BRATISLAVE, K. Ú. RAČA A K. Ú 
DÚBRAVKA DO SPRÁVYMESTSKÝCH ČASTÍ 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo tri dvadsaťdeväť A. Návrh na 

zverenie nehnuteľností v katastrálnom území Rača a 

v katastrálnom území Dúbravka do správy HNSRBA. 

Takže, pán Szabo,  

nech sa páči. 

Alebo ideme už úplne bez?  

Ideme bez úvodného slova, hej?  

Dobre.  

Takže otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Čo to?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Keďže sme nedostali žiadny pozmeňujúci alebo 

doplňujúci návrh, budeme schvaľovať návrh uznesenia 

v znení, v akom nám bol predložený. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje zverenie pozemkov a tak ďalej v zmysle toho 

textu, ktorý nám bol predložený.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Len otázka, že ide o osobitný zreteľ.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Toto. Tento materiál už nie je osobitný zreteľ. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. 

Dobre. Super. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Osobitné už skončili. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 29A- Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. 
ú. Rača a k. ú Dúbravka do správymestských častí hlavného 

mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 35 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača a 

k. ú Dúbravka do správymestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zverenie pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. 

č. 891/37 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3729 

m², parc. č. 891/38 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 927 m², zapísaných na LV č. 1628 a časti 

pozemku registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 891/36 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 669 m², 

zapísaného na LV č. 1628, a to v rozsahu 10 086 m², 

podľa zákresu v katastrálnej mape, ktorá tvorí prílohu 

tohto uznesenia, pričom presný rozsah bude spresnený 

následne vypracovaným geometrickým plánom, a tiež 

zverenie stavby so súpis. č. 7471, umiestnenej na 
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pozemku registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 891/37 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 729 m², 

zapísanej na LV č. 1628, a stavby telocvične bez 

súpisného čísla, umiestnenej na pozemku registra „C“ 

KN, k. ú. Rača, parc. č. 891/38 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 927 m², bez založeného listu 

vlastníctva, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, 

Kubačova 21, Bratislava, IČO 00304557, za účelom 

zriadenia základnej školy a pre zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu, 

2. zverenie pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Dúbravka, 

parc. č. 1415 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

556 m² a parc. č. 1416 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 2 233 m², zapísaných na LV č. 847, a stavby 

so súpis. č. 1952 – Centrum voľného času - Pekníkova 

2, umiestnenej na pozemku registra „C“ KN, k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 1415 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 556 m², zapísanej na LV č. 847, do správy 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 

Bratislava, IČO 00603406, za účelom výchovy a 

vzdelávania, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej 

časti v prospech tretích osôb. 
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2. V prípade, ak mestská časť prestane nehnuteľnosti 

užívať pre uvedené účely, je povinná predmet 

zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy 

hlavnému mestu SR Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude 

mestskou časťou podpísaný do 90 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí 

platnosť. 

4. V prípade zverenia uvedeného v bode 1 tohto 

uznesenia sa mestská časť Bratislava-Rača zaväzuje, 

že do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy predloží 

pre potrebu vypracovania protokolu o zverení 

nehnuteľného majetku hlavnému mestu SR Bratislave 

geometrický plán na odčlenenie časti pozemku 

registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 891/36, 

zapísaného na LV č. 1628, a to v rozsahu 10 086 m², 

ktorý zodpovedá výmere zverovanej časti tohto 

pozemku, podľa zákresu v katastrálnej mape, ktorá 

tvorí prílohu tohto uznesenia. 

5. V prípade zverenia uvedeného v bode 1 tohto 

uznesenia platí podmienka, že ak mestská časť 

Bratislava-Rača nezrealizuje zriadenie základnej 

školy a nezabezpečí v nej výchovno-vzdelávací proces 
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do piatich rokov odo dňa účinnosti protokolu o 

zverení nehnuteľného majetku, mestská časť 

Bratislava-Rača je povinná predmet zverenia 

bezodkladne vrátiť do priamej správy hlavnému mestu 

SR Bratislave. 

6. V prípade zverenia uvedeného v bode 2 tohto 

uznesenia platí, že mestská časť Bratislava-Dúbravka 

súhlasí s postúpením všetkých práv a prevodom 

všetkých záväzkov vyplývajúcich hlavnému mestu SR 

Bratislava zo Zmluvy o nájme č. 07 – 83 – 0449 – 14 

– 00 uzatvorenej dňa 23. 07. 2014 medzi hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislava a Centrom 

voľného času so sídlom Pekníkova 2, Bratislava, IČO 

42174970, zastúpeným riaditeľkou Mgr. Annou 

Krupicovou. 

koniec poznámky) 
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BOD 30 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHOMESTA SR 
BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo, ďakujem veľmi pekne, bod číslo 

tridsať. 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

Ne nech sa páči,  

pán kontrolór, máte slovo. 

Ing. Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň prajem. 

Predkladáme viacmenej jednu správu, ktorá pozostáva 

z troch takých podspráv, ktoré viacmenej boli zamerané na 

kontrolu plnení opatretní, ktoré vyplývali 

z predchádzajúcich kontrol, ktoré vykonal útvar mestského 

kontrolóra. 

Ja len v krátkosti. 
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Tá prvá správa v podstate, ktorá vyplývala zo správy 

kontrolóra číslo 5/2014, to je kontrola mobilov. Boli tam 

ude, tri opatrenia. Všetky tri opatrenia magistrát splnil. 

Druhá správa, ktorá vyplýva z kontroly plnenia 

opatrení na odstránenie nedostatokov zistených kontrolou 

devätnásť dvetisícšestnásť. To je v podstate u uplatňovanie 

zákona číslo 261 o o poskytovaní dotácií na obstaranie 

náhradných bytov v znení zákona 134. 

V tejto kontrole, ktorá bola v minulosti vykonaná, 

magistrát dostal päť opatrení. Tieto, všetkých tých päť 

opatrení magistrát splnil. 

Tuná viacmenej v tejto správe sme trošku rozviedli tú 

správu aj o časť takú, takú popisnú, aby ste možno vy, 

poslanci, ktorí ste noví, aby ste vedeli viacmenej čo sa 

v tejto oblasti spravilo a hlavne, čo do budúcna treba 

v danej oblasti spraviť. 

Z tejto správy tým, že sme aj podrobili kontrole 

znalecké posudky a máme výhrady k jednému znaleckému 

posudku, tak navrhujeme opatrenie, aby v podstate bol 

vykonaný kontrolný znalecký posudok, aby sa overila tá 

výška, ktorá bola v pôvodnom znaleckom posudku vyčíslená. 

A v tretej správe je kontrola plnenia opatrení 

prijatých na odstránenie ne nedostatkov zistených kontrolou 
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osem dvetisícsedemnásť. To sú vodorovné dopravné značenia, 

zvislé dopravné značenia.  

V pôvodnej správe sme z útvaru mestského kontrolóra 

dali magistrátu, uložili sedem opatrení. Konštatujeme, že 

päť opatrení bolo splnených, jedno nesplnené a jedno 

čiastočne. 

Tuná je potrebné povedať, že v podstate jedno 

opatrenie, ktoré nebolo splnene, splnené, vyplýva z toho, 

že viacmenej nie sú vždy dodržané termíny dodania prác 

podľa objednávok.  

Odborný útvar na magistráte to zdôvodňuje aj tým, že 

je dosť zdĺhavý proces, ktorý uplynie od v podstate od 

porady primátora až po finálny podpis povereného 

pracovníka, ký, kde vydáva nejakú objednávku.  

Čiže, samotná táto správa končí tým, že dávame 

magistrátu dve opatrenia, ktorými by mal tieto nesúlady 

odstrániť. Termíny ihneď. 

To je všetko. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Odovzdávam 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 berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím vás, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Čo sa deje? 

Eee. (poznámka: nezrozumiteľné slovo) hlasovanie?  

(gong) 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Okej. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasoval jeden poslanec. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Je to už okej?  

Nevie sa. Dobre. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 30- Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 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 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  
 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 752 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 31 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 
MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 
SRBRATISLAVY A JEHO ÚTVARU NA II. 
POLROK 2019 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo tridsaťjedna, Návrh plánu 

kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2019. 
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Pá pán kontrolór,  

máte slovo. 

Nech sa páči. 

Ing. Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže, predkladáme plán. Dali sme tam kontroly, ktoré 

boli v podstate ako podnety z z magistrátu a od poslancov.  

Samozrejme, tento plán je otvorený. V priebehu 

polroka, ak mestské zastupiteľstvo uzná, že je potrebné do 

plánu doplniť nejakú kontrolu a to schválite, budeme to 

akcesp akceptovať.  

Takže, predkladáme zatiaľ plán v takom znení, v akom 

ho vidíte.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na druhý polrok 

2019. 

Môžte dať o tomto uznesení, 

pán primátor, hlasovať 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň alebo poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 31-Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru  

na II. polrok 2019 

 Prítomní: 33 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta SRBratislavy a jeho útvaru na II. polrok 

2019 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 

2019. 

koniec poznámky) 
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BOD 32 INFORMÁCIU O STAVE REALIZÁCIE 
NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. 

Informácia o stave realizácie Nosného systému emhádé 

(MHD) v Bratislave. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Anna   T f i r s t o v á ,  oddelenie stratégie 

a projektov: 

Dobrý deň. 

Takže predkladáme materiál Informácia o stavom 

Nosného systému emhádé (MHD) v Bratislave. 

Od posledného zastupiteľstva, kde bol predložený 

tento materiál pred tromi mesiacmi, sa udiali dve také 

veľmi významné veci. 

21. mája nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie 

pre túto stavbu. A dnes nám bolo doručená, teda bola nám 

doručená dokumentácia pre stavebné povolenie.  

Takže, začíname takýto proces. Pokúsime sa získať 

stavebné povolenie čo najskôr. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A otváram diskusiu k tomuto návr, eee, k tejto 

informácii, alebo k tomuto bodu programu. 

Pán Vetrák,  

máte za slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja len veľmi krátko. 

Dve veci sa chcem spýtať.  

Tam vlastne sa vyhodnocuje aj aký je ten nárast počtu 

prepravených osôb? Vlastne on by mal dosiahnuť v nejakom 

časovom období tých päť percent. Teraz sme niekde na troch 

percentách. Že v podstate, ak by sa to náhodou nebodaj 

nepodarilo, tak aké sankcie prípadné hrozia. Alebo teda 

hrozí tam niečo?  

A druhá vec je, že na záver tej informácie spomínate 

to majetkovo-právne vysporiadanie. Že vlastne koncom mája 

sa uskutočnilo stretnutie za účelom definovania postupu. Že 

aký je časový odhad toho majetkovo-právneho vysporiadania. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 760 

Že či nám to nejako neohrozí celkovo eee ten postup prác 

v tejto veci?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, spracovateľa. 

Môžte rovno aj odpovedať. 

Mgr. Anna   T f i r s t o v á ,  oddelenie stratégie 

a projektov: 

Ďakujem. 

Takže tie tri, ten, ten nárast počtu cestujúcich je 

v rámci Nosného systému emhádé (MHD) jedna.  

Čiže, v rámci Starého mosta, nie v rámci druhej 

etapy. 

Eem.  

(poznámka: počuť smiech zo sály) 

Áno, je tam. Musí sa, musí dosiahnuť teda ten počet 

päť percent. O dva roky.  
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Keď nedosiahne, zatiaľ neviem. Zatiaľ sme sa 

s ministerstvom o tom nebavili. Ale veríme, že to dosiahne.  

Poprípade, keď tam bude nejaká odchýlka trošku menej, 

tak to nebude nejaký veľký problém, ale už sa pomaly 

blížime k tomu číslu.  

A čo sa týka toho majetkového vysporiadania.  

Majetok, alebo tieto odkúpenie pozemkov by malo ísť 

do septembrového zastupiteľstva. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Všetky. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

K Nosnému systému emhádé (MHD) patrí aj Karlovesko-

dúbravská radiála.  

Pani starostka Čahojová sa už dneska k tomu 

vyjadrovala, ale chcem to veľmi pochváliť a poďakovať. 
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Vidno, že tá príprava bola veľmi dobrá, lebo, lebo naozaj 

výsledky, výsledky vidno a myslím že aj obyvatelia to budú, 

teda to ná, tú náhradnú dopravu, ktorá im samozrejme že 

komplikuje život, budú lepšie znášať, keď, keď vidia teda 

že, že to tam odsýpa. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokiaľ nie sú žiadne iné eee diskusné príp príspevky, 

odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu berie na vedomie Informáciu 

o stave realizácie Nosného systému emhádé (MHD) 

v Bratislave, v zátvorke en es em há dé (NS MHD). 

Môžte dať hlasovať o tom hlasovať,  

pán primátor. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 32-Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 

 Prítomní: 32 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat   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  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v 

Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v 

Bratislave (NS MHD). 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 33 SPRÁVA O ČINNOSTI BRATISLAVSKEJ 
ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU ZA ROK 
2018 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Správa o činnosti Bratislavskej organizácie 

cestovného ruku, ruchu za rok 2018. 
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Chceme vypočuť si úvodné slovo? Alebo. Okej. 

Tak ďakujem pekne. 

Buďte. Ostaňte, ostaňte len keby boli otázky.  

To znamená. Sú otázky. Otváram diskusiu k tomuto 

návrhu. 

Všetci ste mali určite možnosť sa zoznámiť s týmto 

materiálom, takže.  

Ak nie sú žiadne otázky do diskusie, odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

berie na vedomie Správu o činnosti Bratislavskej 

organizácie cestovného ruchu za rok 2018. 

Môžte dať o tom,  

pán primátor, hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa. Myslím, že 

to majú poslanci a poslankyne naštudované. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 33-Správa o činnosti Bratislavskej organizácie 
cestovného ruchu za rok 2018 

 Prítomní: 29 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 

ruchu za rok 2018 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 

ruchu za rok 2018. 

koniec poznámky) 
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BOD 34 INFORMÁCIA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM 
ODPADOM, SEPAROVANOM ZBERE A 
STRATEGICKÝCH VYHLIADKACH DO 
BUDÚCNOSTI 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tridsaťštyri. Informácia o nakladaní s komunálnym 

odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach 

do budúcnosti. 

Dobre. 

Otázka je. Chceme tu úvodné slovo?  

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto, k tomuto bodu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

berie na vedomie Informáciu o nakladaní s komunálnym 
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odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach 

do budúcnosti. 

Môžte dať o tom,  

pán primátor, hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 34-Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 
separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 

 Prítomní: 29 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 
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R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  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  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom 

zbere astrategických vyhliadkach do budúcnosti 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom 

zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 35 ZÓNY BEZ PESTICÍDOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zóny bez pesticídov.  

(poznámka: predsedajúci hovorí so smiechom) 

Ideme bez úvodného slova?  

Prepáčte, že mi zabehlo. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Okej. To znamená, že ideme asi bez úvodného slova ako 

som pochopil.  

To znamená, že otváram diskusiu k tomuto návrhu. Ak 

sú nejaké otázky na spracovateľa.  

Pán Jenčík,  

máte slovo. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja nechcem zdržovať. Ja len formalitu. 

Na komisii územno-plánovacej sme dali, teda ja som 

dal návrh upraviť dôvodovú správu, lebo ja si myslím, že je 

to principiálna vec.  

Tu sa píše, mestské zastupiteľstvo dňa 7. 3. 

akceptovalo požiadavku primátora hlavného mesta Bratislavy 

na zabezpečenie a spracovanie materiálu. Bolo to naopak, 

zastupiteľstvo na návrh poslanca prijalo uznesenie 

a zaviazalo primátora. Komisia to prijala. Nejakým 

nedopatrením nezmenilo sa to v tom materiáli, tak vás 

poprosím, aby ste to opravili. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Kde t. V kt, kde to opravíme teraz? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak autoremedúrou opravujeme túto chybu, ktorá tam 

bola. 

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja len pre presnosť pánovi Jenčíkovi. 

Pamätám si, že si dal ten návrh. Ale vtedy aj bolo 

povedané, že tento materiál už mesto pripravuje. 

Čiže, aby to bolo aj korektné. Nebol to iba 

poslanecký návrh, ale už bol ten materiál pripravovaný na 

hlavnom meste pánom Kovarikom.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja len pre upresnenie. Aj poprosil by som pána 

poslanca Jenčíka, aby sme sa rozumeli. 

My sme vlastne dostali ten nový návrh uznesenia, kde 

na, kde neschvaľujeme, ale už konštatujeme.  

Čiže, tam, tam smeruje tá autoremedúra, ktorú ty si 

navrhoval, predpokladám. Hej? Do toho nového návrhu 

uznesenia. Do toho.  

Čiže, ty si mal do dôvodovej správe dokonca.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha.  

Tak len ťa poprosím, potom sa zastav, aby sme to tu 

s organizačným dali dokopy, čo si hovoril. A až, keď až po 

hlasovaní, samozrejme. Teraz nemusíš ešte. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 776 

Pán primátor,  

čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení, 

v akom nám bolo v novom znení, ktoré nám bolo distribuované 

a znie takto: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

konštatuje, že hlavné mesto SR Bratislava úplne upúšťa od 

používania chemických postrekov na báze glyfosátu 

s výnimkou používania prostriedkov na odstraňovanie 

inváznych rastlín, prostriedkov na hubenie škodlivých 

hlodavcov, rodenticídov, na všetkých pozemkoch vo 

vlastníctve a v správe hlavného mesta SR Bratislavy. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať. 
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Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 35-Zóny bez pesticídov 

 Prítomní: 30 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO 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 ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  
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SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zóny bez pesticídov 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

konštatuje, 

že hlavné mesto SR Bratislava úplne upúšťa od používania 

chemických postrekov na báze glyfosátu, s výnimkou 

používania prostriedkov na odstraňovanie inváznych rastlín 

a prostriedkov na hubenie škodlivých hlodavcov 

(rodenticídov), na všetkých pozemkoch vo vlastníctve a 

správe hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 36 NÁVRH NA ODPUSTENIE DLHU – SANKCIÍ Z 
OMEŠKANIA VO VÝŠKE 95 523,27 EUR 
ŽIADATEĽOVIING. PAVEL KARA - KORVETA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod tridsaťšesť, Návrh na odpustenie dlhu, 

sankcií z omeškania vo výške 

deväťdesiatpäťtisícpäťstodvadsaťtri celá dvadsaťse eur 

žiadatel žiadateľovi inžinier Pavol Kara KORVETA. 

Ideme rovno na diskusiu? Asi?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak potom asi otváram diskusiu k tejto téme.  

Dávam slovo návrhovej komisii. Dávam slovo návrhovej 

komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Keďže nebol predložený žiadny pozmeňujúci návrh, 

budeme schvaľovať návrh uznesenia tak, ako nám bol 

predložený.  
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje odpustenie dlhu sankcií z omeškania vo výške 

deväťdesiatpäťtisícpäťstodvadsaťtri eur aj  dvadsaťsedem 

eurocentov žiadateľovi inžinier Pavel Kara KORVETA, čo 

predstavuje deväťdesiat percent zo sankcií z omeškania 

v celkovej výške stošesťtisícstotridsaťšesť eur 

deväťdesiatsedem eurocentov, a to za podmienky zaplatenia 

desať percent zo sankcií z omeškania, to jest sumy, 

desaťtisícšesťstotrinásť eur sedemdesiat eurocentov 

v lehote jedného roka odo dňa prijatia tohto uznesenia.  

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 nebolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za osem, proti šestnásť, zdržalo sa päť, nehlasovalo 

nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 36-Návrh na odpustenie dlhu – sankcií z omeškania 
vo výške 95 523,27 Eur žiadateľovi  

Ing. Pavel Kara - KORVETA 

 Prítomní: 29 Áno 8 Nie: 16 Zdržal sa: 5 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová NIE A. Berka  NIE 

M. Brat   M. Debnárová NIE 

T. Kratochvílová,I.nám. NIE R. Lamoš  NIE 

J. Mrva NIE T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák NIE  L. Štasselová,nám. NIE 

R. Tešovič NIE M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky NIE  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ZDRŽAL SA 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman  
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  NIE J. Hrčka NIE  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

 

BOD 37 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SRBRATISLAVY Č. 1405/2014 ČASŤ 
C BOD 1 – AKČNÝ PLÁN UDRŽATEĽNÉHO 
ENERGETICKÉHOROZVOJA HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo tridsaťsedem, 

Tánička,  

môžeš to zobrať na chvíľu? Môžeš to zobrať na 

sekundu?  
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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: 

Bod tridsaťsedem Informácia o plnení uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy číslo 1405/2014 časť Cé (C) bod 1, 

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Nech sa páči, poprosím spracovateľa o krátke úvodné 

slovo. 

Alebo bez?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže bez. 

Takže otváram rovno diskusiu. 

Do diskusie sa neprihlásil nikto, takže. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Niekto sa prihlásil? Ty si sa prihlásil? Aha, dobre. 

Tak nech sa páči,  

pán Vetrák. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja len krátko. 

Pani viceprimátorka,  

tam, teraz si nespomeniem ten bod, je to zhruba 

v strede materiálu, lebo tam je strašne veľa úloh vždy 

v tomto materiáli a je tam ten jeden, ktorý, ktorý hovorí 

teda aj o tej koncepcii tepelnej energetiky.  

Tak ja som sa len chcel spýtať. Ono je to tam tak 

veľmi fádne vyhodnotené, ale my už niekoľ, toto mesto 

niekoľko rokov vlastne mešká z aktualizáciou tej koncepcie. 

To už pomaly budú už teda, už pomaly bude až ďalšia 

aktualizácia, lebo to sa každých päť rokov má robiť. Pomaly 

už bude desať, čo nemáme aktualizovanú.  

Tak sa, som sa chcel spýtať, že v akom je to stave? 

Lebo teda boli svojho času na to vyčlenené aj peniaze, 

potom sa s tým nič nerobilo, ale bolo by dobré to spraviť. 

Nakoniec, je to zákonná povinnosť.  

Tak pros, poprosím odpoveď. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno.  
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Tak poprosím spracovateľa pána Chovanca, aby 

zareagoval. 

Ing. Roman   C h o v a n e c , vedúci oddelenia energetického 

manažmentu: 

Dobrý deň. 

Koncepcia je spracovaná, bola daná pripomienka, bola 

odoslaná všetkým starostom a primátoro, eee, teda starostom 

mestských častí, plus bude momentálne aj zavesená na server 

zastupiteľstva, ale kon, aktualizácia je spracovaná a je 

v diskusnom pripomienkovom konaní. V septembri je plán, že 

by mala ísť do zastupiteľstva. Je hotová. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ak to stačilo? 

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie, tak poprosím 

návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v  znení: 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie informáciu o plnení uznesenia Mestského 

zastupiteľstva číslo 1405/2014 časť Cé (C) bod 1  

zo dňa 30. 1. 2014. 

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. 

Prítomných dvadsaťosem poslancov. 

Za dvadsaťšesť, proti nula, zdržal sa jeden poslanec 

a nehlasoval jeden poslanec. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 37-Informácia o plnení uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SRBratislavy č. 1405/2014 

časť C bod 1 – Akčný plán udržateľného energetickéhorozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 28 Áno 26 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   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.NEHLASOVAL 

R. Tešovič  M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman  
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SRBratislavy č. 1405/2014 časť C bod 1 – 

Akčný plán udržateľného energetickéhorozvoja hlavného mesta 

SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 1405/2014 časť C bod 1 zo 

dňa 30. 01. 2014. 

koniec poznámky) 
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BOD 38 INFORMÁCIA O PREVERENÍ JEDNOTLIVÝCH 
ZÁMEROV ROZVOJA MESTSKEJ HROMADNEJ 
DOPRAVY DOPRAVNÝM MODELOM AKO 
PLNENIE UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 704/2016 ČASŤ C ZO DŇA 
08. 12. 2016 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ideme ďalej.  

Bod číslo tridsaťosem, Informácia o preverení 

jednotlivých zámerov rozvoja mestskej hromadnej dopravy 

dopravným modelom ako plnenie uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy číslo 704/2016 

časť Cé (C) zo dňa 8. 12. 2016. 

Takisto bez úvodného slova?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno.  

Tak po. Otváram diskusiu na k tomuto bodu. 

A keďže sa nikto neprihlásil, tak poprosím návrhovú 

komisiu. 
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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 berie 

na vedomie informáciu o preverení jednotlivých zámerov 

rozvoja mestskej hromadnej dopravy dopravným modelom ako 

plnenie uznesenia číslo 704/2016 časť Cé (C) bod 2  

zo dňa 8. 12. 2016. 

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: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem poslancov. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 38-Informácia o preverení jednotlivých zámerov rozvoja 
mestskej hromadnej dopravy dopravným modelom ako plnenie 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 704/2016 časť C zo dňa 08. 12. 2016 

 Prítomní: 28 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman  
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o preverení jednotlivých zámerov rozvoja 

mestskej hromadnej dopravy dopravným modelom ako plnenie 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 704/2016 časť C zo dňa 08. 12. 2016 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o preverení jednotlivých zámerov rozvoja 

mestskej hromadnej dopravy dopravným modelom ako plnenie 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 704/2016 časť C zo dňa 08. 12. 2016. 

koniec poznámky) 
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BOD 39 NÁVRH NA PREROZDELENIE FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÉHO FONDU NA 
PODPORUROZVOJA TELESNEJ KULTÚRY V 
HLAVNOM MESTE SR BRATISLAVE NA 
PROJEKTY MESTSKÝCH ČASTÍ DÚBRAVKY, 
KARLOVEJ VSI, LAMAČA, PETRŽALKY, 
RAČE, RUSOVIEC A ZÁHORSKEJ BYSTRICE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ideme ďalej. 

Bod číslo tridsaťdeväť. Návrh na prerozdelenie 

finančných prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja 

telesnej výchovy v hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave na projekty mestských častí Dúbravy, Karlovej 

Vsi, Lamača, Petržalky, Rače, Rusoviec a Záhorskej 

Bystrice. 

Takisto bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Keďže sa nikto neprihlásil, tak poprosím návrhovú 

komisiu.  
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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 

schvaľuje návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov 

Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v 

hlavnom meste SR Bratislave v predloženom znení v celkovej 

výške štyristodvadsaťštyritisíc dvestodvadsať eur. 

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: 

Prozím, prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť poslancov. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula 

poslancov a nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 39-Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov 
Peňažného fondu na podporurozvoja telesnej kultúry v 
hlavnom meste SR Bratislave na projekty mestských 

častíDúbravky, Karlovej Vsi, Lamača, Petržalky, Rače, 
Rusoviec a Záhorskej Bystrice 

 Prítomní: 29 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov Peňažného 

fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste 

SR Bratislave na projekty mestských častí Dúbravky, 

Karlovej Vsi, Lamača, Petržalky, Rače, Rusoviec a Záhorskej 

Bystrice 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov Peňažného 

fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste 

SR Bratislave v predloženom znení v celkovej sume 

424 220,00 Eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 40 VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE 
DOTÁCIE V ZMYSLE VÝZVY HLAVNÉHO 
MESTA SRBRATISLAVY NA POSKYTNUTIE 
DOTÁCIE NA REALIZÁCIU INTEGRAČNÝCH 
PROJEKTOV PRE ĽUDÍ BEZDOMOVA NA ROK 
2019 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo štyridsať. Vyhodnotenie 

žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy na poskytnutie 

dotácie a na realizáciu integračných projektov pre ľudí bez 

domova na rok 2019. 

Takisto bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tak, ako nám boll 

predložený. 
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Čiže, schvaľujeme vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie 

dotácie v zmysle výzvy hlavného mesta a tak ďalej.  A potom 

je tam vlastne uvedená celá tá tabuľka, kde sú, kde sú 

subjekty, ktoré, ktoré tú dotáciu dostanú a potom sú tam aj 

o odporúčané sumy v eurách, ktoré budeme schvaľovať. 

Pani viceprimátorka,  

môžte dať o tom návrhu 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. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať poslancov. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasoval jeden poslanec. 
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 (pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

27.6.2019 

Bod 40-Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle 
výzvy hlavného mesta SR Bratislavy na poskytnutie dotácie 
na realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova na 

rok 2019 

 Prítomní: 30 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  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  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy 

hlavného mesta SRBratislavy na poskytnutie dotácie na 

realizáciu integračných projektov pre ľudí bezdomova na rok 

2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy 

hlavného mesta SR Bratislava na poskytnutie dotácie 

na podporu integračných projektov neverejných subjektov 

pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave na rok 2019 

a v ňom odbornou komisiou odporúčanú výšku dotácie 

pre jednotlivé neverejné subjekty nasledovne: 
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P.č. Žiadateľ Názov projektu Odporúčaná 

suma v Eur 

1 
Depaul Slovensko, 
n. o. 

(nezisková 

organizácia) 

Cez Depaul k domovu 33 755,30 

2 
OZ STOPA Slovensko 

(občianske 

združenie)  

Integrácia 2019 27 653,33 

3 
OZ Vagus 
(občianske 

združenie ) 

Ukončovanie 
bezdomovectva a 
podpora ľudí 

na ich ceste z ulice 

36 125,04 

4 
OZ Proti prúdu 
(občianske 

združenie) 

Bývanie predovšetkým 20 520,24 

5 
OZ PRIMA 
(občianske 

združenie) 

Laický sociálny 

asistent/ka 3 

7 083,00 

 

koniec poznámky) 
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BOD 41 NÁVRH - DODATOK Č. 4 K ZRIAĎOVACEJ 
LISTINE CENTRA VOĽNÉHO ČASU, 
ŠTEFÁNIKOVA 35, 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 bodom číslo štyridsaťjeden. Návrh na 

dodatok číslo štyri k Zriaďovacej listine Centra voľného 

času, Štefánikova 35, Bratislava. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Neprihlásil sa nikto. 

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 Slovenskej 

republiky  Bratislavy po prerokovaní materiálu schvaľuje 

dodatok číslo štyri k Zriaďovacej listine Centra voľného 
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času, Štefánikova 35, Bratislava s účinnosťou 

od 1. septembra 2019. 

Môžte dať o tom návrhu uznesenia 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 tridsať poslancov. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula poslancov a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 41-Návrh - Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centra 
voľného času, Štefánikova 35,Bratislava 

 Prítomní: 30 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 
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T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

(Návrh) Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centra voľného 

času, Štefánikova 35,Bratislava 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, 

Štefánikova 35, Bratislava s účinnosťou od 1. septembra 

2019. 

koniec poznámky) 
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BOD 42 INFORMÁCIA O VYKONANÝCH KROKOCH 
OHĽADOM INVESTIČNÉHO ZÁMERU STAVBY 
PREDSTANIČNÝ PRIESTOR HLAVNEJ 
STANICE ŽSR V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo štyridsaťjeden. Informácia 

o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby 

Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu na k tomuto bodu. 

Nikto sa neprihlásil.  

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie informáciu o vykonaných krokoch ohľadom 
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investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej 

stanice ž ŽSR v Bratislave. 

Môžte dať o tomto návrhu hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna poslancov. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 42-Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v 

Bratislave 

 Prítomní: 31 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR 

v Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR 

v Bratislave. 

koniec poznámky) 
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BOD 43 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 366/2008 ZO DŇA 
06. 03. 2008, KTORÝM SCHVÁLILO 
PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELUNA POZEMKU POD BYTOVÝM DOMOM 
MAJERNÍKOVA 34/A 

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 štyridsaťtri. Návrh na zmenu 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislava číslo 366/2008 zo dňa 6. 3. 2008, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 

pod bytovým domom na Majerníkovej ulici číslo 34/A. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Neprihlásil sa nikto. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení ako nám 

bolo predložené. 
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Čiže, schvaľujeme v štyroch bodoch zmeny rôznych 

uznesení spôsobom, ako je v tom návrhu uznesenia uvedené. 

Môžte dať o tomto návrhu 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.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna poslancov. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 43-Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 366/2008 zo dňa 06. 03. 
2008, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu 

na pozemku pod bytovým domom Majerníkova 34/A 

 Prítomní: 31 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer 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  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 366/2008 zo dňa 06. 03. 2008, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod 

bytovým domom Majerníkova 34/A 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 366/2008 zo dňa 06. 03. 2008 

takto: 

1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 23.1.1, 

1.1.1 pôvodný nadobúdateľ „Doc. Ing. Peter Patek, 

CSc.“ sa vypúšťa. 
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2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 366/2008 zo dňa 06. 03. 2008 

takto: 

2.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 23.1.3., 

2.1.1 pôvodný nadobúdateľ „doc. Ing. Peter Patek, 

CSc.“ sa vypúšťa. 

3. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 366/2008 zo dňa 06. 03. 2008 

takto: 

3.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 23.1.4, 

3.1.1 pôvodný nadobúdateľ „doc. Ing. Peter Patek, 

CSc.“ sa vypúšťa. 

4. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 366/2008 zo dňa 06. 03. 2008 

takto: 

4.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 23.1.9, 

4.1.1 pôvodný nadobúdateľ „doc. Ing. Peter Patek, 

CSc.“ sa vypúšťa. 

koniec poznámky) 
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BOD 44 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. LAMAČ, PARC. Č. 
2813/2 A PARC. Č. 2813/3,DO 
VLASTNÍCTVA MANŽELOV ŠTELIAROVCOV, 
AKO MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 
POZEMKOVPOD STAVBAMI - STIAHNUTÉ Z 
ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo štyridsaťštyri, Návrh na predaj pozemkov 

v katastrálnom území Lamač, parcelné číslo, číslo 2813/2 

a parcelné číslo 2813/3, do vlastníctva manželov 

Šteliarovcov, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod 

stavbami. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nikto sa neprihlásil. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, pardon.  
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Takže pán poslanec Polakovič,  

máte slovo. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ako lamačský poslanec ma zaujíma eem otázka, že teda 

sekcia územného plánovania upozorňuje na to, že funkcia na 

na, ktorou je vlastne táto garáž, teda je to doplnok 

rodinného domu, nie je. Je teda v územnom pláne 

neprípustná. 

Rovnako my tam máme rozpracovanú vlastne územný, 

územný plán zóny Zečák, ktorý je teraz momentálne na SEA 

a aj ten teda ako rešpektuje územný plán mesta a rovnako 

tam vlastne nie je prípustná funkcia teda bývania.  

Tak ja by som rád počul nejaké stanovisko k tomuto. 

Zároveň mám otázku, že nejde o stavbu? Ide vlastne 

o mobilnú betónovú garáž, ak správne vidím. Teda bol som 

tam, bol som sa tam aj pozrieť. A vôbec nerozumiem účelu 

predaja toho pozemku.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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: 

Poprosím spracovateľa. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Predmetné stavby garáží žiadatelia odkúpili, odkúpili 

od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti ešte v roku 2015, 

nakoľko garáže neboli v čase prevodu označené súpisným 

číslom, vklad kúpnej zmluvy bol po povolený až v novembri 

2016 po pridelení súpisných čísiel mestskou časťou 

Bratislava-Lamač. Je to príloha číslo osem. 

To znamená, že tá, tie garáže sú normálne 

skolaudované legálne stavby. 

A momentálne sa jedná o predaj pozemku pod stavbou vo 

vlastníctve žiadateľa. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ešte dávam slovo pánovi poslancovi Polakovičovi. 
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Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Stále teda ja chcem počuť odpoveď na ten súlad 

s územným plánom.  Pretože my tam predávama garáž, ktorá je 

doplnok nejakej funkcie. A s tou funkciou vôbec územný plán 

neráta. 

Čiže, úplne nie som si istý, či je správne pre, ako, 

predávať pozemok, keď, keď sme proti územnému plánu.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Spracovateľ,  

nech sa páči. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ja by som len doplnil, že teda pozemok predávame už 

pod skolaudovanou budovou.  

To znamená, respektíve skolaudovanou stavbou, k čomu 

máme aj súhlasné stanovisko mestskej časti. 

Čiže, čiže, tá stavba je normálna legálna stavba.  
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Neviem teraz v tomto momente povedať, že z jakého 

dôvodu eee, či je to naozaj v rozpore s územným plánom, 

alebo nie, v tej vyslovene danej časti. Ale nič to na tom 

nemení, že tá, tá stavba je už normálne zlegalizovaná 

a normálne zapísaná. Má to svoje súpisné číslo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno.  

Igor Polakovič. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ako, naozaj sa ospravedlňujem, ale čítam stanovisko 

sekcie územného plánovania, kde je napísané, že na danom 

pozemku sú neprípustné stavby a zariadenie nesúvisiace 

s funkciou, ktorá je určená v územnom pláne. 

Tak len, ja len potrebujem ako vysvetlenie, 

potrebujem ako Lamačanom vysvetliť, prečo v pozemku, ktorý 

nie je určený na bývanie, predávame na na pozemku, 

predávame časť pozemku, ktorý je, súvisí s tou funkciou 

bývania. 

Čiže, akože, nechápem prečo tu ideme proti územnému 

plánu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte. Ja by som do toho vstúpil.  

Predsa predávame pozemok, ktorý je pod skolaudovanými 

stavbami.  

Dobre to chápem,  

pán Szabo?  

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

A a akože pre mňa je podivne, pretože je to mobilná 

garáž. 

Ako, ako to, že, to že Lamač tam dal súpisné čísla je 

je zvláštne, ale teraz my tu predávame pozemok na, na, 

ktorý je definovaný inak ako je účel tej stavby, (gong) 

ktorá na ňom stojí. T 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne . 

Poďme asi ďalej. Na hlasovanie, hej?  

Chce ešte k tomu niekto niečo?  
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Pán Szabo,  

skúste nám to objasniť trochu. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Môžem toľko ešte povedať, že my hneď zajtra oslovíme 

mestskú časť, miestny stavebný úrad a požiadame 

o stanovisko ešte k tomu, že na základe čoho teda došlo sku 

ku skolaudovaniu, respektíve prideleniu súpisného čísla 

k tej stavbe na objasnenie. A následne vás budeme, 

samozrejme, informovať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Tak chceme stiahnuť tento bod?  

(poznámka: počuť slová mimo mikrofón „Nie, nie.“) 

Nie. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť slová mimo mikrofón „Aj mestská časť 

súhlasila.“) 
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Okej.  

Takže, pán Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Môžem sa len spýtať. Možno by som sa rád poučil. Ako 

mohol niekto skolaudovať stavbu, keď nemal pozemok pod ňou?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mohol mať prenájom. Môžeš aj keď máš prenájom. Môžeš 

kolaudovať bez problémov stavbu na prenajatom pozemku.  

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

A tam bol prenájom?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pravdepodobne tam bol (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo, hovorí naraz predsedajúci aj poslanec Chren) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Alebo len neporiadok na stavebnom úrade. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

V Bratislave je množstvo garáží, ktoré majú dokonca 

svoje vlastné súpisné číslo a nemajú právne vysporiadané 

pozemky.  

To sú tie problémy s garážnikmi, ktoré postupne 

riešime. Také materiály sme predkladali aj v minulom roku, 

aj v predošlom období, kde nemali žiadny právny vzťah 

k tomu pozemku, napriek tomu tie stavby už boli 

skolaudované a v minulosti boli pridelené súpisné čísla. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem pekne. 

Poďme asi. 

Pán Polakovič,  

máte. 
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Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja mám v tomto prípade prosbu. Ak je to takto možné. 

Chcem si túto vec vydiskutovať s našim starostom. Ak je 

možné túto vec stiahnuť. Myslím si, že nevadí, keď sa to 

proste dostane na september a nebude tam žiadna škoda ani 

pre toho záujemcu. 

Ak je to možné, tak to stiahnime. Lebo mne mne mne 

nie je tento predaj vôbec jasný.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Takže pán.  

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Takže sťahujem tento materiál zastupiteľstva. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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BOD 45 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. PODUNAJSKÉ 
BISKUPICE, PARC. Č. 5409/7,POD 
STAVBOU VO VLASTNÍCTVE ŽIADATEĽA – 
MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štyridsaťpäť. Návrh na pre predaj 

pozemku v Bratislave, katastrálne územie Podunajské 

Biskupice, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa. 

Majetkovoprávne usporiadanie pozemku. 

Už sme v móde, že ideme bez úvodného slova?  

(poznámka: počuť z pléna „áno“) 

Áno. Dobre. 

To znamená, že otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení v akom nám 

bol predložený. 

Čiže, schvaľujeme predaj pozemku v katastrálnom území 

Podunajské Biskupice Rozálii Pohorelcovej  celkom za kúpnu 

dvadsaťtritisícdvesto eur s podmienkami, ktoré sú uvedené 

v návrhu uznesenia. 

Môžte dať, pán primátor, 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 tridsaťdva. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasoval jeden člen nášho zastupiteľstva. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 45-Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/7,pod stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie 

pozemku 

 Prítomní: 32 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák NEHLASOVAL  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské 

Biskupice, parc. č. 5409/7,pod stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku 

registra „C“ KN v k. ú. Podunajské Biskupice, 

parc. č. 5409/17 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 145 m², LV č. 1395, vo vlastníctve hlavného mesta 

SR Bratislavy, Rozálii Pohorelcovej, bytom Mlynské Nivy 4, 

Bratislava, v celosti do výlučného vlastníctva, 

za cenu 160,00 Eur/m², celkom za kúpnu cenu 23 200,00 Eur, 

s podmienkami: 
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1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 46 NÁVRH NA ZRUŠENIE A VYPORIADANIE 
PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA ZA 
ÚČELOM ROZDELENIA BYTOVÉHO DOMU 
BODROCKÁ 44 V BRATISLAVE, K. Ú. 
PODUNAJSKÉ BISKUPICE, NA JEDNOTLIVÉ 
BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY MEDZI 
HLAVNÝM MESTOM SR BRATISLAVOU A 
MESTSKOU ČASŤOU BRATISLAVA-
PODUNAJSKÉ BISKUPICE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štyridsaťšesť, Návrh na zrušenie 

a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva za účelom 

rozdelenia bytového domu Bodrocká 44 v Bratislave na 
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jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným mestom a 

mestskou časťou Bratislava-Podunajské Biskupice. 

Ak, nepotrebujeme úvodné slovo, ideme priamo na 

diskusiu k tomuto návrhu. 

Otváram diskusiu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení, v akom nám 

bolo, bol predložený. 

Čiže, schvaľujeme dohodu o zrušení podielového 

spoluvlastníctva k bytovému domu Bodrocká 44, 

v katastrálnom území Podunajské Biskupice, a potom tam máme 

asi na štyroch stranách rozpísané akým spôsobom sa to 

spraví.  

Nebudem to čítať. Ale môžte dať, pán primátor, o tom 

hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasoval jeden. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 46-Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu 

Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, na 
jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným mestom 

SR Bratislavou amestskou časťou Bratislava-Podunajské 
Biskupice 

 Prítomní: 33 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler NEHLASOVAL 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového 

spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu 

Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, 

na jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným 

mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-

Podunajské Biskupice 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

podľa § 141 ods. 1 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník dohodu o zrušení podielového spoluvlastníctva k 

bytovému domu Bodrocká 44, súpis. č. 11693, LV č. 4980, k. 

ú. Podunajské Biskupice, a jeho rozdelenie na jednotlivé 

byty a nebytové priestory nasledovne: 

- byt č. 101, vchod: Bodrocká 44, prízemie, súpis. č. 

stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4971/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 

- byt č. 102, vchod: Bodrocká 44, prízemie, súpis. č. 

stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 

4971/175184, do vlastníctva hlavného mesta SR 

Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 

00603481, 

- byt č. 201, vchod: Bodrocká 44, 1. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 
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- byt č. 202, vchod: Bodrocká 44, 1. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 

- byt č. 203, vchod: Bodrocká 44, 1. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 

- byt č. 204, vchod: Bodrocká 44, 1. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3330/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 

- byt č. 205, vchod: Bodrocká 44, 1. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3351/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 
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- byt č. 206, vchod: Bodrocká 44, 1. poschodie súpis. č. 

stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3351/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- byt č. 207, vchod: Bodrocká 44, 1. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3330/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- byt č. 208, vchod: Bodrocká 44, 1. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- byt č. 209, vchod: Bodrocká 44, 1. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 
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- byt č. 210, vchod: Bodrocká 44, 1. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- byt č. 301, vchod: Bodrocká 44, 2. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 

- byt č. 302, vchod: Bodrocká 44, 2. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 

- byt č. 303, vchod: Bodrocká 44, 2.poschodie, súpis. č. 

stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 
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- byt č. 304, vchod: Bodrocká 44, 2. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3330/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 

- byt č. 305, vchod: Bodrocká 44, 2. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3351/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 

- byt č. 306, vchod: Bodrocká 44, 2. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3351/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- byt č. 307, vchod: Bodrocká 44, 2. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3330/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 
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- byt č. 308, vchod: Bodrocká 44, 2. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- byt č. 309, vchod: Bodrocká 44, 2. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- byt č. 310, vchod: Bodrocká 44, 2. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- byt č. 401, vchod: Bodrocká 44, 3. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 
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- byt č. 402, vchod: Bodrocká 44, 3. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 

- byt č. 403, vchod: Bodrocká 44, 3. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 

- byt č. 404, vchod: Bodrocká 44, 3. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3330/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 

- byt č. 405, vchod: Bodrocká 44, 3. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3351/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 
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- byt č. 406, vchod: Bodrocká 44, 3. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3351/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- byt č. 407, vchod: Bodrocká 44, 3. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3330/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- byt č. 408, vchod: Bodrocká 44, 3. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- byt č. 409, vchod: Bodrocká 44, 3. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 
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- byt č. 410, vchod: Bodrocká 44, 3. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- byt č. 501, vchod: Bodrocká 44, 4. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 

- byt č. 502, vchod: Bodrocká 44, 4. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 

- byt č. 503, vchod: Bodrocká 44, 4. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 
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- byt č. 504, vchod: Bodrocká 44, 4. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3330/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 

- byt č. 505, vchod: Bodrocká 44, 4. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3351/175184, do vlastníctva mestskej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, Bratislava, IČO 00641383, 

- byt č. 506, vchod: Bodrocká 44, 4. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3351/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- byt č. 507, vchod: Bodrocká 44, 4. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3330/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 
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- byt č. 508, vchod: Bodrocká 44, 4. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- byt č. 509, vchod: Bodrocká 44, 4. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta  SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- byt č. 510, vchod: Bodrocká 44, 4. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4118/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- byt č. 601, vchod: Bodrocká 44, 5. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 4255/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 
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- byt č. 602, vchod: Bodrocká 44, 5. poschodie, súpis. 

č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 5501/1, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 3947/175184, do vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, 

- nebytový priestor NP č. 1, vchod: Bodrocká 44, 

prízemie, súpis. č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 

5501/1, podiel priestoru na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu 2370/175184, do 

vlastníctva mestská časť Bratislava-Podunajské 

Biskupice, Trojičné námestie 11, Bratislava, IČO 

00641383, 

- nebytový priestor NP č. 2, vchod: Bodrocká 44, 

prízemie, súpis. č. stavby 11693, na pozemku, parc. č. 

5501/1, podiel priestoru na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu 2390/175184, do 

vlastníctva hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne 

námestie 1, Bratislava, IČO 00603481, 

s podmienkou: 

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 

bude mestskou časťou Bratislava-Podunajské Biskupice 

podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že 
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dohoda nebude niektorou zo strán dohody v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej 

sa tejto strany dohody. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 47 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÝCH BREMIEN 
NA NEHNUTEĽNOSTIACH V BRATISLAVE, 
K. Ú. STARÉMESTO, MEDZI HLAVNÝM 
MESTOM SR BRATISLAVOU A SPOLOČNOSŤOU 
BEST IN PARKING -SLOVAKIA S.R.O., 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod štyridsaťsedem, Návrh na zriadenie vecných 

bremien na nehnuteľnostiach v katastrálnom území Staré 

Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou 

Best in Parking - Slovakia so sídlom v Bratislave. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Viem, že sa všetci tešíme, že už sa blíži koniec, ale 

ja si neo, ja sa chcem spýtať pána riaditeľa úradu. 

Ide o parkovacie, teda parkovací dom, kto, v ktorom 

si vlastne garážuje hlavné mesto svoje autá. Bude to mať 

nejaký vplyv na tú zmluvu prenájmu? Neni to jedna 

z podmienok? Overovali ste si to?  

My tam máme prenájom parkovacích miest. A zrejme tá 

zmluva niekde existuje. Ja som ju, samozrejme, nevidela. 

Predpokladám, že ste si ju čítali. Či náhodou nejakým 

spôsobom nesúvisí s touto, s týmto vysporiadaním. Aby sa 

nám nestalo, že si s vaničkou vylejeme aj možnosť 

parkovania.  

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

Nie, my to neprenajímame, my to vlastníme. My 

vlastníme dve podlažia z tých, myslím že šiestich. A táto 

zmluva, alebo teda respektíve tentok, vyriešenie týchto, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 847 

týchto vzťahov je o tom, že vecné bremeno, ktoré, ktoré my 

máme pri vstupe do, do našich priestorov podzemnej garáže, 

to znamená, že my, my vchádzame po, po pozemku, ktorý, 

respektíve po priestore, ktorý pa patrí súkromnému 

vlastníkovi, tak my to zamieňame, alebo teda, respektíve, 

si vyrovnávame s tými vecnými bremenami, ktoré oni žiadajú 

čo sa týka rozsahu tej stavby, áno?  

Že to je, viacmenej tá stavba je, je to na tých 

obrázkoch aj vidieť. Možno keby sme dali nejaký iný obrázok 

v tom materiáli. 

(poznámka: v rokovacej sále sú premietané fotografie 

prislúchajúce tomuto bodu) 

V časti, okrajové časti toho, ono je to v grafickej 

prílohe, ale máme aj obrázky zvrchu, takto?  

Poďte ešte ďalej. Tam boli také lepšie obrázky.  

Dobre no. Asi nemáme ten ďalší obrázok, ale akože 

odpoveď na na tvoju otázku je, že nie. Že my práve týmto 

pádom si vysporiadame tie vzájomné, vzájomné nejaké vzťahy. 

Máme aj posudok. Je to v tom materiáli. To čo 

získavame je približne o dvanásťtisíc euro v hodnote vyššie 

ako to, čo, to ča, to čo my s nimi budeme zdieľať cez to 

vecné bremeno. A zároveň nám to umožňuje rokovať s tým 
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novým vlastníkom, rakúskym vlastníkom o tom, akým spôsobom 

sa tie naše poschodia budú využívať.  

My sme o tom už raz tunák bavili, že my chceme, aby, 

aby sme s nimi mohli urobiť dohodu o tom, že tie naše 

parkovacie miesta budú napríklad cez víkendy využívané a my 

z toho budeme benefitovať. My z toho budeme benefitovať 

potom eee, eee buď finančne, alebo v tom, že budeme mať 

viac miest. Tá dohoda sa ešte bude uzatvárať. Ale 

podmienkou tej dohody je, že sa vysporiadajú tie tieto 

majetkové vzťahy medzi nami a tým vlastníkom.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Milan Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja len technická otázka, že eee teda nebolo nejaké 

vhodnejšie slovo ako každodobý vlastník? (poznámka: 

poslanec Vetrák hovorí so smiechom) Že, že teda čo sa 

pod tým ešte presne myslí. Ale kedy to používate, lebo je 

to také. No, aby si človek vedel, čo si má pod tým presne 

predstaviť, no. 
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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: 

Teraz sme hovorili s pani Čahojovou. Náhodou neviete, 

že prečo sme to vtedy neodsúhlasili? Lebo my si to nevieme 

spomenúť.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nerozumeli sme tomu, hej? okej. (poznámka: poslankyňa 

Pätoprstá hovorí so smiechom) To sa stáva občas.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Dám slovo spracovateľovi, nech všetci počujeme.  

Prosím vás, hovorte do mikrofónu. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ja by som len v krátkosti povedal. To slovíčko kaz 

každodobý v takýchto prípadoch bežne sa používa.  

Čiže, čiže je to normálne zná, všeobecne je používané 

a známe slovíčko.  

Čo sa týka samotný materiál. Ten bol ešte na  základe 

eee diskusií z tých predošlých zastupiteľstiev, kde to bolo 

zamietnutné, bol kompletne dok dopracovaný, kde je 

kompletné krásne rozkre rozkreslené a rozpísané, že o ktoré 

pozemky sa jedná, respektíve tu si navzájom potrebujeme 

vysporiadať právny vzťah k danému pozemku.  

A okrem toho, ak sa nemýlim, tak je tu aj zástupca 

žiadateľa, ktorý  celkom iste vám bude vedieť ešte aj možno 

historicky spätne odpovedať na niektoré otázky.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že keď nie sú ďalšie príspevky, nebudeme 

hlasovať. Pozývam pani Hlaváčkovú Silviu do našej diskusie, 

ktorá možno povie viac. 

Nech sa páči,  
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pani Hlaváčková, máte slovo. 

Ste Bratislavčanka?  

Občianka   Mgr. Silvia    H l a v á č k o v á :  

Áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Tak tým pádom, nie, len to kvôli hlasovaniu. 

Tým pádom nemusíme hlasovať. 

Občianka   Mgr. Silvia    H l a v á č k o v á :  

Dobrý deň. 

Tak ja som 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

K mikrofónu, nech sa páči. Počúvame. 

Občianka   Mgr. Silvia    H l a v á č k o v á :  

Dobrý deň. 
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Tak ja som prišla za vlastne vlastníka stavby. Je to 

spoločnosť Best in Parking. A prišla som sem preto, aby 

sme, aby som podporila ten návrh a vysvetlila nejaké 

prípadné otázky, ktoré sa týkajú tohto materiálu. 

Na úvod môžem povedať, že ide o vysporiadanie 

vzťahov, ktoré vznikli v minulosti. 

A vzniklo to tým, že stavba bola zriadená ešte v roku 

1996, sa začalo vlastne s prípravou a realizáciou stavby. 

Realizo realizoval ju v danom čase spoločnosť Váhostav a od 

počiatku bolo získané súhlasné stanovisko vlastne hlavného 

mesta k tomu, že stavba z časti zasahuje do okra, po 

okrajoch do pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta. Bolo 

to dopredu dohodnuté. A súčasne bola aj uzatvorená zmluva 

o budúcej zmluve o vecnom bremene.  

Čiže, to čo sa teraz rieši, bolo nastavené od 

počiatku ako majetkové vysporiadanie tých vzťahov. 

Problém nastal, je to skôr formálny problém, že pred 

tým, ako bolo možné uzatvoriť tú zmluvu o vecnom bremene 

v roku 2001, tak došlo vlastne k tomu, že spoločnosť 

Váhostav previedla tú stavbu na dcérsku spoločnosť Váhostav 

garáže, čo spôsobilo, že v danom čase sa magistrát 

k žiadosti o uzatvorenie vecného bremena vyjadril tak, že 

tá žiadosť sa zamieta, lebo už nejde o účastníka zmluvy, 
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ktorá bola uzatvorená, ktorej vyplýval záväzok mesta 

zriadiť vlas, podpísať zmluvu o vecnom bremene. 

Čiže, my to vnímame skôr ako nejakého foma formálno-

právny problém, z ktorého bolo zamietnuté uzatvorenie 

vecného bremena v danom čase. Ale čo sa týka vlastne toho, 

že v akom rozsahu bola stavba zrealizovaná na pozemkoch 

mesta, tam nejaká zmena nenastala.  

V roku 2016, keď nadobudla spoločnosť Best in Parking 

garáž, sa rozhodla, že by rada vysporiadala tie vzťahy po 

právnej stránke s magistrátom.  

A ide o to, že nie je, ako už bolo povedané, že nejde 

len o vecné bremeno, ktorým by sa mal vysporiadať vzťah 

toho, že garáž je zriadená pod pozemkami mesta, ale aj má 

byť zriadené ďalšie vecné bremeno v prospech hlavného 

mesta, ktoré spočíva práve užívať časti stavby garáže, 

ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa vozidlá vchádzali do 

časti garáže ma hlavného mesta, nakoľko garáž hlavného 

mesta nemá iný prístup, len cez túto stavbu.  

Čiže, eee, ide o vzájomné  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 
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Občianka   Mgr. Silvia    H l a v á č k o v á :  

vecné bremená, ktoré by to mali vyriešiť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Myslím, že to je úplne jasné. 

Pokiaľ nie sú ďalšie otázky k tejto veci, dávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení, v akom nám 

bol predložený. 

Čiže, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  

materiálu schvaľuje bezodplatné zriadenie vecného bremena 

v katastrálnom území Staré Mesto spočívajúce v práve 

prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami v prosp 

v prospech každodobého vlastníka a tak ďalej, ako je 

uvedené v návrhu uznesenia, ktorý máme predložený. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 47-Návrh na zriadenie vecných bremien na 
nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi 
hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Best in 

Parking -Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 Prítomní: 31 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová 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 ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám.  

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 ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 857 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR 

Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking -Slovakia 

s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. bezodplatné zriadenie vecného bremena v k. ú. Staré 

Mesto cez časť stavby podzemných parkovacích garáží, 

súpis. č. 6665, na parc. č. 62/3 a parc. č. 62/4, LV 

č. 6829, vo vlastníctve spoločnosti Best in Parking - 

Slovakia s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 1A, 

Bratislava, IČO 50118714, vo výmere 831 m², v rozsahu 

vyznačenom v projektovej dokumentácii, spočívajúceho v 

práve prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami, v 

prospech každodobého vlastníka stavby podzemnej garáže 

so súpis. č. 429 na parc. č. 63/1, ktorým je v 

súčasnosti hlavné mesto SR Bratislava, 

2. bezodplatné zriadenie vecného bremena v k. ú. Staré 

Mesto na častiach pozemkov registra „C“ KN, LV č. 

1656, vyznačených podľa GP č. 30114/2016, a to: 
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2.1 parc. č. 63/3 označená ako diel 2 vo výmere 37 

m², parc. č. 21405/1 označená ako diel 4 vo 

výmere 168 m², parc. č. 21409 označená ako diel 5 

vo výmere 107 m², spočívajúceho v práve 

umiestnenia, prevádzkovania a užívania stavby 

podzemných parkovacích garáží, 

2.2 parc. č. 63/1 označená ako diel 1 vo výmere 23 

m², parc. č. 63/3 označená ako diel 2 vo výmere 

37 m² a diel 3 vo výmere 46 m², spočívajúceho v 

práve prechodu peši a prejazdu motorovými 

vozidlami, v prospech každodobého vlastníka 

stavieb podzemných parkovacích garáží so súpis. 

č. 6665 na parc. č. 62/3 a parc. č. 62/4, ktorým 

je v súčasnosti spoločnosť Best in Parking - 

Slovakia s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 1A v 

Bratislave, IČO 50118714, 

s podmienkou: 

Zmluvy o zriadení vecného bremena budú spoločnosťou Best in 

Parking - Slovakia s.r.o. podpísané do 90 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluvy o zriadení 

vecného bremena nebudú spoločnosťou Best in Parking - 

Slovakia s.r.o. v uvedenom termíne podpísané, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 48 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME 
SVETLÁ 3,HABURSKÁ 1, 3, 5, 7, 
TRNAVSKÁ CESTA 58, MUŠKÁTOVÁ 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20,MUŠKÁTOVÁ 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
VRÚTOCKÁ 24, 26, 28, 30, 32, 
VRÚTOCKÁ 34, 36, 38, 40,42, KOŠICKÁ 
10, 14, BEBRAVSKÁ 16, PODZÁHRADNÁ 
49, HRONSKÁ 2, 4, 6, HRONSKÁ 8, 
10,OSADNÁ 9, SIBÍRSKA 31, HRADIŠTNÁ 
27, PEČNIANSKA 15, LACHOVA 28, 
BUDATÍNSKA 35,VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod štyridsaťosem, Návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch v bytovom dome 

Svetlá 3 až  Budatínska 35 vlastníkom bytov 

Eee. Bez úvodného slova. 

Otváram, otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku 

patriacich k bytom v bytových domoch na uliciach, ktoré sú 

v tom návrhu uznesenia uvedené a do vlastníctva vlastníkov 

bytov uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula, nehlasovalo 

nula. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 48-Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Svetlá 3,Haburská 1, 3, 5, 7, Trnavská cesta 
58, Muškátová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,Muškátová 

44, 46, 48, 50, 52, 54, Vrútocká 24, 26, 28, 30, 32, 
Vrútocká 34, 36, 38, 40,42, Košická 10, 14, Bebravská 16, 
Podzáhradná 49, Hronská 2, 4, 6, Hronská 8, 10,Osadná 9, 
Sibírska 31, Hradištná 27, Pečnianska 15, Lachova 28, 

Budatínska 35,vlastníkom bytov 

 Prítomní: 30 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám.  

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 ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler  
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Svetlá 3,Haburská 1, 3, 5, 7, Trnavská cesta 

58, Muškátová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,Muškátová 

44, 46, 48, 50, 52, 54, Vrútocká 24, 26, 28, 30, 32, 

Vrútocká 34, 36, 38, 40,42, Košická 10, 14, Bebravská 16, 

Podzáhradná 49, Hronská 2, 4, 6, Hronská 8, 10,Osadná 9, 

Sibírska 31, Hradištná 27, Pečnianska 15, Lachova 28, 

Budatínska 35,vlastníkom bytov 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k 

bytom v bytových domoch na ulici Svetlá 3, Haburská 1, 3, 

5, 7, Trnavská cesta 58, Muškátová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20, Muškátová 44, 46, 48, 50, 52, 54, Vrútocká 24, 

26, 28, 30, 32, Vrútocká 34, 36, 38, 40, 42, Košická 10, 

14, Bebravská 16, Podzáhradná 49, Hronská 2, 4, 6, Hronská 

8, 10, Osadná 9, Sibírska 31, Hradištná 27, ečnianska 15, 

Lachova 28, Budatínska 35, do vlastníctva vlastníkov bytov 

uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že správne 

poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia. 

(poznámka: vzhľadom na ochranu osobných údajov sa 

príloha nezverejňuje) 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 51 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 
INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVAHLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod štyridsaťdeväť. To už bol? 
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(poznámka: počuť slovo mimo mikrofón 

„päťdesiatjedna“) 

Päťdesiatjedna, Informácia o vybavených 

interpeláciách poslancov Mestského zastupitelna 

zastupiteľstva hlavného mesta SR. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Nech sa páči, dávam slovo organizačnému. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Zober na sekundu iba. 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Bez, bez úvodného slova. Sú jet, sú to odpovede na 

vaše interpelácie.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. Ďakujem pekne. 

Bez úvodného slova to bolo, ale otváram diskusiu k 

tomuto bodu. 
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Bez diskusie. 

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 po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie informáciu o vybavených interpeláciách poslancov 

mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Môžte dať, pán primátor, 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.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna. 
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Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov a poslankýň. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 51-Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 31 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám.  

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 ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler  
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 06. 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 53 RÔZNE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sme na bode Rôzne, bod päťdesiattri.  

To znamená, že otváram bod Rôzne.  

Začnem možno ja. Sme tam, že? To išlo jak blesk 

zrazu. Nikto tomu neveril, ako.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Hej, hej, chvíľu som odišiel a zrazu dvadsať bodov.  

Ja iba by som to začal tým, že dneska, myslím že pán 

viceprimátor Káčer už o tom hovoril, len informácia pre 

vás, že naozaj prišli fyzicky tie peniaze od Slovanu. Takže 

budeme spolu sa baviť o tom. 

A pravdepodobne v septembri aj potom na 

zastupiteľstve rege regon regen, dobre, ja som strašne 

unavený, zase baviť o o tej zmluve, akým spôsobom sa tá 

zmluva nejak opraví, ale bude súvisieť aj s iným používaním 

štadióna. To znamená, že skajboxy (sky boxy) budú naše 

a tak ďalej.  

To znamená, že ja som aj vám chcel v tomto poďakovať, 

že ste vlastne nám podržali chrbát tým, že sme to, to 
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uznesenie zobrali, urobili minulý mesiac a tým pádom sa to 

podarilo a Bratislava dostala milón dvestotisíc skoro.  

Takže, ďakujem pekne. 

Poďme na to. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som (poznámka: nezrozumiteľné slovo) zdržanlivý 

v príspevkoch, ale mal som šesť káv, tak teraz na mňa 

prišiel taký druhý dych.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Pán starosta, teda, pán primátor,  

ja som vás zobral na Železnú studienku, kde som vám 

ukazoval aj tú budovu Snežienky.  

My sme mali v utorok zastupiteľstvo mestskej časti 

Nové Mesto, kde sme požiadali pána starostu Kusého, alebo 

poprosili, aby začal rokovať s hlavným mestom aj 

s Bratislavským samosprávnym krajom, aby sme odstránili ten 

skelet tej budovy Snežienky, pretože je to taká záťaž pre 

mestskú časť, ktorú ona asi nie je  schopná vyriešiť.  
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A je to v tej najoblúbenejšej rekreačnej časti 

Bratislavy, chodí tam veľa ľudí a myslím si, že aj lanovka, 

aj to okolie nie je iba na pleciach mestskej časti, ale je 

to naozaj regionálny význam. A bol by som rád, aby mesto 

bolo teda súčinné v tých rokovaniach a v nejakej budúcnosti 

sa podieľalo možno na odstránení toho skeletu.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Iba urobme to, že, sme sa dohodli, že niekde na konci 

júla sa zasa stretneme a naštartujeme tie fest všetky veci, 

čo sme si povedali, tak to platí a určite ten skelet 

chceme, aby zmizol. Akože, to je jasné.  

Pani poslankyňa Pätoprstá,  

máte slovo. 

Ale, pán poslanec Kubo, ozvite sa mi, ozvi sa mi, 

hej, potom. Dobre? Mi to pripomeň. 

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,  

aby sa neopakovala situácia z dnešného dňa, tak vám, 

vás chcem poprosiť aj ostatných kolegov o podporu tohto 

návrhu uznesenia: 

mestské zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta  

Bratislava zabezpečiť,  

za prvé, zabezpečiť, aby každý materiál predkladaný 

mestským zastupiteľstvu hlavného mesta týkajúci sa 

prenájmu, predaja, alebo zámeny pozemku obsahoval aj 

stanovisko príslušnej mestskej časti hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Za druhé. Aby sa každý návrh týkajúci sa predaja, 

prenájmu, alebo zámeny pozemku predkladal na vedomie aj 

predsedovi a členom komisie územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby. 

A za tretie, aby v návrhu zmluvy na zámenu pozemkov v 

uznesení mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR číslo 

230 219 zo dňa dnešného, čiže 27. 6. 2019 poslal na vedomie 

starostovi mestskej časti Bratislava Petržalka ešte pred 

jej podpísaním primátorom hlavného mesta.  

Čiže, na vysvetlenie.  
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Aby to, čo sme dneska tam zapracovali, aby to videl 

pán starosta, aby mal šancu druhýkrát sa na to pozrieť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nie je to úplne bezproblémové, čo ste povedali. 

Napríklad to, že nemôžeme čakať na mestskú časť teraz, 

ktorá nebude stíhať aj rok. A neni to, neni to. 

Poďme urobiť diskusiu a povieme si. Dobre?  

Pán Kuruc,  

máte slovo. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som sa chcel pani predkladateľky spýtať, že či 

by tam nedoplnila aj zriadenie vecného bremena. Lebo aj to 

je v podstate určitá.  

Je, bol to len predaj, prenájom, ale či tam aj 

zriadenie vecného bremena nechcete doplniť, lebo aj to je 

určitá časť majetkového práva, kde keď zriadime vecné 

bremeno na dvadsať rokov, tak v podstate s tým nič ne. 
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Ale je to samozrejme na zváženie. 

A  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

a a ďalšia vec je, keď do tridsať dní mestská čas ne 

neodpovie, tak sa berie ako súhlas. Eee, eee, teraz je 

otázne, či to bude, či je to stanovisko mestskej časti, 

alebo starostu. Lebo v prípade, že je mestskej časti, musí 

to ísť do zastupiteľstva. A keď zastupiteľstvo zasad 

zasadalo týždeň pred tou žiadosťou, tri mesiace, alebo 

koľko bude trvať do ďalšieho zastupiteľstva, tak si tam 

dajme nejakú to takúto klauzulu, že nebude sa to minimálne 

stodvadsať dní alebo koľko sa bude na takú žiadosť čakať.  

(gong) 

Áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Faktická, pán Polakovič. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja len chcem upozorniť, že takéto uznesenie by mohlo 

spôsobiť to, že môže, napríklad,  starosta efektívne 

blokovať rozhodnutie mesta, pretože mu stačí nepredložiť, 
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proste nereagovať na výzvu a tým pádom vlastne nebude môcť 

byť materiál predložený vôbec do zastupiteľstva, čo je 

silnejšia páka ako napríklad, keby vydal ako nesúhlasné 

stanovisko, alebo niečo takéto.  

Čiže, len tak, tak.  

Ako, bol by som rád, keby sa to premyslelo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A, a, áno.  

Pani Pätoprstá, 

nech sa páči. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Akceptujem teda to stanovisko pána starostu.  

Áno, dám tam, že starostu mestskej časti.  

My ako Petržalka, my sme zaviazali nášho starostu, že 

všetky takéto veci nám okamžite ako poslancom posiela 

mejlom (mailom). 

Čiže, my to neschvaľujeme, len to máme, že nás musí 

o tom informovať.  
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Takže, mením to. 

A vy, ostatné mestské časti si to zabezpečte. 

Čiže, to je, to je správna pripomienka.  

A to, čo hovorí pán Polakovič.  

Ono sa to robí. Bežne sa to dáva, pridáva sa to do 

toho. Len mali sme tu teraz situáciu, že starosta neviem 

akým spôsobom to nedostal. Automaticky a berie, že tridsať 

dní keď prejde, je to súhlasné stanovisko. To je naozaj 

bežný postup. Ale týmto sa stala táto situácia. Hej?  

To znamená, že malo by to stanovisko byť. Hej? 

Jednoducho zdvihnem telefón, zavolám, máme mobily. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ja by som chcel dať slovo ale nášmu právnemu 

oddeleniu, lebo ja by som sa chcel ohradiť voči takémuto 

uzneseniu. Je to uznesenie, ktoré bude extrémne blokovať 

mesto.  

Právne oddelenie, nech sa páči. 
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Zástupca sekcie právnych činností: 

Ja by som chcel upozorniť, že mesto mesačne produkuje 

niekoľko desiatok zmlúv o zriadení vecného bremena na 

prípojky, na prístupy k pozemkom. Naozaj, na, na veľmi 

drobné veci.  

Súčasne by som chcel upozorniť, že kompetencia 

miestnych zastupiteľstiev v rámci nakladania s majetkom 

hlavného mesta je veľmi limitovaná. Je limitovaná na 

rozhodo na na rozhodovanie o nájme k zverenému majetku, o 

o o predaji, o predaji zvereného majetku.  

Máme nejak nastavený štatút. Myslím si, že uznesenie 

nemôže ísť ani nad rámec zákona o majetku obcí, ani nemôže 

ísť nad rámec štatútu. Na to, na to, aby sme išli nad rámec 

štatútu, musíme spraviť dodatok k štatútu, ktorý si 

vyžaduje nejaký, nejaký proces. Hej? Ktorý predchádza jeho 

prijatiu. 

Čiže ja by som naozaj, ja by som odporúčal, a aby 

sme, aby sa teda zastupiteľstvo vrátilo k nejakej 

serióznej, k nejakej serióznej diskusii, k nejakému 

pripravenému nenastaveniu, lebo mám za to, že toto okrem 

toho, že aj môže naozaj vážne paralyzovať vecne mesto, 

a naozaj môže byť aj niečo, čo je v rozpore so zákonom 

a nebude môcť byť také uznesenie potom podpísané.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja iba chcem sa pani poslankyni, či to nezvážime 

nejak,  

Ako, ja viem, čo sledujete, ale takto to narýchlo 

robiť horúcou ihlou o pol deviatej mi to príde nedobre. 

My máme iba skúsenosť so Starým Mestom, nič v zlom so 

Starým Mestom, ale niekedy sme ich museli, že extrémne 

naháňať, aby sme od nich dostali odpoveď. Keď to máme robiť 

teraz s každou mestskou časťou, aby sa pohli veci, bude to 

extrémne zaťažujúce v rámci nášho nejakej administratívy. 

A potom tu bola ešte jedna otázka, ktorú ja som chcel 

dať na šéfa komisie územného plánu.  

Martin,  

(poznámka: nezrozumiteľné slovo), že, že teraz, že 

keď vám začnú chodiť do komisie, ktorá už je dneska 

preplnená, ďalšie takéto veci na schválenie, tak bude 

paralyzovaná aj tá komisia. 

To znamená, že ja by som bol veľmi opatrný s týmto 

návrhom takto to šiť.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Ja navrhujem, že využime na to prázdniny a dajme 

dokopy nejaký kvalitný materiál, ktorý nám, ale nebude nás 

paralyzovať. 

Skúsme dokončiť dikusiu. 

Igor Polakovič,  

nech sa páči. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja len chcem, že o oceniť, pani poslankyňa, ako dobrý 

zámer, absolútne viem, prečo to robíš. A a veľmi rád by som 

našiel cestu, aby sa toto aj stranparentnilo, aby, aby, aby 

v tom bol poriadok. Aby sa nedopátraním nedostalo niečo na 

stôl. Alebo proste, ne ne nebolo tam to stanovislo. 

Naozaj sa bojím, že, že takéto uznesenie môže 

vytvoriť ohromný blokačný nástroj pre rozhodnutie mesta.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Michal Brat. 

nech sa páči. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Chcel som povedať plus, mínus to isté, že ja oceňujem 

ten zámer, verím, že je veľmi dobrý, ale chcel som pekne 

poprosiť, aby sme to možno nešili tak horúcou ihlou, keďže 

to môže mať rozličné následky.  

Určite si ten návrh rád prečítam. A myslím si, že keď 

príde v septembri, tak tá diskusia bude stáť za to. Ale 

prosím, neriešme to teraz.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

ja vás chcem poprosiť,  , čo vám hovorím.  

Tu sa nejedná o nehnus nehnuteľnosti. Ja veľmi tomu 

rozumiem, veď nehnuteľnosti máte veľké množstvo. Určite tam 

nedám ani ten návrh, že to bude vecné bremeno, tých je 

milión. Ja hovorím o pozemkoch. O pozemkoch. Tie vždycky 

ako zastupiteľstvo my schvaľujeme. 
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Čiže, zámeny pozemkov, prenájmy a predaje. Nič viac. 

A to vždycky robíte. Robíte to. Len v tomto prípade sa to 

nestalo. preto vznikol tento problém. Vy to bežne robíte. 

Je to normálny štandard. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

My to robíme,  

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja som to 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

ale je tam tridsať dní. Nie? Tak je to. Že me mestská 

časť má na vyjadrenie tridsať dní, potom je to súhlasné.  

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja vám rozumiem. Ale ako chcete chrániť verejnosť 

pred tým, aby sa nerobilo to, čo sa tu v minulosti robilo,  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Možno by, 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

že sa 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

pani poslankyňa, možno by sme mohli dať nejakú vec 

mestským častiam, ktoré. To je problém mestskej časti, 

ktorá si to neurobila tentokrát, nie mesta. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Nie, nie, nie. Ja som to zmenila na starostu. To 

znamená, že (gong) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pardon. Do dopoviete to nejak rýchlo? Alebo?  

No, dobre.  

Pani Pätoprstá,  

dok, nech sa páči, aby sa obnovil ča  
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja celkom nerozumiem, v čom je problém, lebo vy to 

robíte. Vy to robíte. Len stalo sa to, že starosta 

neodpovedal a nebol tam ten, nebol tam ten materiál.  

Čiže, už ďalším krokom ste akceptovali to, že je 

(gong) stotridsať dní a nedali ste tam stanovisko, lebo to 

beriete ako súhlas.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Presne tak.  

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hej?  

Ale stačí. Zabezpečiť stanovisko znamená, že aj 

mejlom (mailom) vám on potvrdí, že. Mne je to jedno 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, možnože  
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Len nejaké stanovisko chceme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

môže, môže sa nastať to, že budeme zabezpečovať 

stanovisko a to stanovisko nedostaneme a budeme my (gong) 

naši, naši pracovníci budú nahánať mestskú časť, aby im 

dala  

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Nie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

stanovisko, alebo to nepôjde ďalej.   

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Spýtať, že ste to poslali, ale že starosta vám 

neodpovedal, pretože. Rozumiete, tam nie je, že stanovisko 

starostu. Stanovisko starostu znamená, že neodpovedal vám 

na vašu žiadosť a beriete to, ako že je to akceptované. Ale 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 884 

v tomto materiáli nebolo vôbec stanovisko. Ani zaslané, ani 

nezaslané. (gong) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Lebo to bol súhlas.  

Dobre.  

Pán starosta Chren, 

nech sa páči. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Tiež som chcel upozorniť len na to, že čo sa stane, 

ak by mestská časť neodpovedala. Toto je. Bavíme sa 

o mestskom majetku a v prípade zvereného majetku tu tá 

poistka už naozaj existuje, aj keď oceňujem ten zámer, 

v prípade nesúhlasu starostu tu musí byť trojpätinová 

väčšina všetkých poslancov na schválenie nejakého predaja, 

alebo zámeny, inak stačí pri osobitnom zreteli trojpätinová 

väčšina prítomných.  

Čiže tie poistky pri nesúhlase starostu tu sú.  

Ale zase nemôžme naozaj rozhodovanie o mestskom 

majetku, a to hovorím ako starosta, odovzdať do rúk 
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mestských častí, ktoré by ho mohli blokovať tým, že si 

povedia, že sa nevyjadria. A verte mi, niekedy je 

starostovi aj zaťažko sa vyjadrovať, pretože tým preberá na 

seba zodpovednosť za nejaké nakladanie s majetkom. 

Čiže, mmm, nevylejme s vaničkou aj dieťa a neblokujme 

procesy, ktorén tu sú a robme si hlavne každý poriadne 

svoju prácu. Študujme materiály a odpovedajme v termíne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že asi o odovzdávam čo?  

Aký je výstup z tejto diskusie? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ideme o niečom hlasovať? Alebo nejdeme o tom 

hlasovať?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No podľa toho či pani poslankyňa predloží to 

uznesenie, alebo ho stiahne. To závisí od toho.  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neviem ktoré (poznámka: nezrozumiteľné slovo), aby 

sme si to pove. 

Čiže, veľmi radi sa, vám s tým povenujeme, ale 

nerobme to iba dneska, keby sa dalo.  

Čiže, akože, vymyslíme nejaký systém, ktorý neurobí 

to, čo, vidím. Z mojej polročnej skúsenosti viem, že, že aj 

mestské časti, ktoré si ináč veľmi samozrejme vážim, musia 

mať nad sebou trochu nejaký časový akože stres, alebo také. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno, tak predložte toto. Predložte toto. 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

Tak  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ty sa nevieš prihlásiť.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Sekundu. Takže urobme iba to. 

Chceš ešte predtým?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Prosím vás, pán poslanec Dolinay jednu rýchlu 

faktickú k tomuto, lebo mu to nejde stlačiť. Vieme ho 

zapnúť?  

Mgr. Vladimír   D o l i n a y ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja mám ten pocit. Akože, rozumiem Elene o čo jej ide 

a tu vlastne, myslím, že z toho by sme mohli byť spokojní, 

keby v tom materiáli sme mali, že mestská časť bola 

oslovená, ale tým, že nedali stanovisko, tak prakticky 

prejavili súhlas. Len toto tam nebolo.  

To si tým chcela, Elena, povedať. 

Predpokladám, že keby sme to tam mali priamo na, a to  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Mgr. Vladimír   D o l i n a y ,  poslanec MsZ: 

To tam je? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak viete, presne to sa deje, čo by sa nemalo. Že 

kreujeme tu unavení nejaké veci. Už si nerozumieme celkom. 

A neni to tak, jak to má byť. 

Mgr. Vladimír   D o l i n a y ,  poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo), je. Okej. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Takže, sťahujem tie prvé dva body a prosím vás 

o hlasovanie iba tej tretej časti.  
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To, prečíta to, prečíta to pán Vetrák.  

Čiže, jednotka, dvojka sa sťahuje a ostane len ten 

tretí bod. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Tým pádom dokončime túto diskusiu, lebo ešte sú tam 

dvaja ľudia. 

Pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len jednu drobnosť. 

Ten materiál, my sme si tu teraz s pánom Szabom 

pozerali, prišiel dvakrát. Teda prišiel jeden a doplnený. 

Doplnený bol doručený 30. 5., to znamená, že ešte neprešlo 

tridsať dní od, od 30. 5. 

Čiže, ja len takú drobnosť, že my sme ešte stále 

v tridsaťdňovej lehote na vyjadrenie. To po prvé. Len aby 

sme sa ujasnili.  

Čiže, to je tak ako jedna drobnosť k tomu. 
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Druhá drobnosť k tomu je, že iks iných materiálov sa 

nepredkladá. A keď je to dôležitý materiál, ja teraz ešte 

chápem, že bolo by hlúposť, aby teda mestská časť mohla 

blokovať s tým súhlasím. Nesú. Teda nesúhlasím s tým, aby 

mestská časť mohla pre nedanie stanoviska blokovať. Tam ten 

štatút má byť dodržaný, že do tridsiatich dní.  

Len máme, máme päťdesiat materiálov, z ktorých 

štyridsaťosem neni dôležitých a napríklad ten Maják ste 

tvrdili, že za posledný mesiac a pol sa rokoval päťkrát. 

Tak Maják v Starom Meste sa rokoval päťkrát, na toto nikto 

ani nezavolá. Keby bol povedal, že haló počúvajte, nemáme 

stanovisko. Je to vec, kde nám horí termín a musí to ísť 

načas. 

Ešte raz. Ja si zistím, prečo sa to u nás nestal, 

ako, nejakým spôsobom prehliadlo. Ale hovorím, my sme ešte 

technicky vzaté v lehote. My máme ešte tri dni na to, aby 

sme sa vyjadrili podľa toho plneného (gong) materiálu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Vetrák,  

nech sa páči. 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja tým, že v bode Rôzne by sme mali vlastne hlasovať 

o návrhu uznesenia hneď ako idú tie návrhy,  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

tak ja prečítam to, čo zostalo z toho pôvodného 

návrhu uznesenia pani poslankyne Pätoprstej. 

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo eee žiada primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy, aby návrh zmluvy na zámenu pozemkov 

uznesením hlavného mesta SR Bratislavy číslo 230/2019 zo 

dňa 27. 6. 2019 poslal na vedomie starostovi mestskej časti 

Bratislava – Petržalka ešte pred jej podpísaním  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

primátorom hlavného mesta SR Bratislavy. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

dobre. 

Okej. To myslím, že  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Môžte dať o tom návrhu 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.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za dvadsaťosem, proti nula a zdržalo sa šesť, 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 27.6.2019 

Bod 53-Rôzne 
Návrh p. Pätoprstej – poslať uznesenie č. 230/2019 zo dňa 

27. 6. 2019 pred podpísaním starostovi mestskej časti 
Bratislava – Petržalka 

 Prítomní: 34 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 6 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ZDRŽAL SA A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ZDRŽAL SA T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO  L.Štasselová,nám.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič ZDRŽAL SA M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Uznesenie  
zo dňa 27. 06. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby návrh zmluvy na zámenu pozemkov v uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

č. 230/2019 zo dňa 27. 06. 2019 poslal na vedomie 

starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka ešte 

pred jej podpísaním primátorom hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A dávam slovo pánovi starostovi Hrčkovi. 

Nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja už som čiastočne povedal teda tú prvú časť, lebo 

bola tu k tomu diskusia. Ja by som ešte možno opravil pána 

starostu Chrena, že ono je to tak, že ak neni stanovisko 

mestskej časti, tak treba mať tri pätiny prítomných. A keď 

je osobitný zreteľ, treba mať vždy tri pätiny všetkých bez 

ohľadu na to, či je, alebo nie je súhlasné stanovisko 

mestskej časti.  

Čiže, paradoxne, osobitný zreteľ má vždy väčšie 

kvórum ako nesúhlasné stanovisko mestskej časti. 

Čiže, to len taká jedna drobnosť. 

Povedal si to  opačne, tak ja len, ja len ako na 

upresnenie, aby, ako to má byť.  

Druhá vec, ktorú som ja iba k tomu chcel povedať je, 

že vzhľadom k tomu, že to neni v uznesení, tak momentálne, 

len som chcel poprosiť primátora, že ak by to do samotnej 

zmluvy to predkupné právo dal, tak sa nič nestane. A keď 

ministerstvo financií povie, že to neakceptuje, tak len 
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upraví tú zmluvu, vyškrkne a za jeden deň to vráti opravené 

s so zapracovanou pripomienkou. 

Čiže, tech, keby to bolo v uznesení, je to podmienka 

a musí to ísť cez zastupiteľstvo. Keďže to neni v uznesení, 

je to možné spraviť tak, že sa do zmluvy tá podmienka dá. 

A keď ministerstvo financií povie, že ju namieta, tak sa 

len opraví zmluva s vynechaným, respektíve je pripravená 

druhá verzia, kde sa im teda povie, že okej. Lebo už je to 

teraz iba na rozhodnutí mesta a primátora. 

Ja ešte mám k tomu nejaké ďalšie detailnejšie 

iformácie, ktoré by som potom pre pre pre teda odovzdal, 

ale najskôr si ich ešte niektoré preverím a nechcem ich 

teraz zbytočne verejne riešiť.  

Takže, potom poviem ešte nejaké konkrétne informácie. 

Čiže, ja len 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

dávam na zváženie túto možnosť, že pripraviť to 

v dvoch variantách s vecný, teda s s predkupným, bez 

predkupného, dať s predkupným, keď to ministerstvo povie, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. júna 2019  

 897 

že s tým nesúhlasí, iba sa vymení jedna k jednej. Zdrží to 

možno jeden, dva dni, zámena tohto a je to presne tá istá 

zmluva v druhej verzii.  

Čiže, akože, technicky sa to dá spraviť takto. Neni 

na to potrebné zastupiteľstvo. 

A hovorím, ďalšie informácie k tomu ešte ja potom  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

poskytnem. 

Tiež sa pozriem teda. 

Na druhej strane, že keď je materiál, ktorý nedodrží 

tridsaťdňovú lehotu, prosím a hovorím. Ja naozaj už som 

zavolal a zabezpečil, aby sme si v budúcnosti na to dali, 

dali pozor. Ale my naozaj pri tom druhom sme 

v tridsaťdňovej lehote, ešte sme nemuseli dávať stanovisko.  

Prosím len naozaj, keď je, 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite áno. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Stačí že niekto zavolá na na sekretariát 

k prednostovi a my to zabezpečíme. Ale aj tak, budem to 

špeciálne dávať pozor. Lebo hovorím, toto je špeciálny 

materiál, kde je nejaká lehota. Pri všetkých ostatných, tak 

jak napríklad Igor povedal, iné materiály znesú odklad 

a môžu sa posunúť na jedno o zastupiteľstvo ďalej. S tým by 

problém nebol. Ale tento ná má deväťdesiatdňovú lehotu, 

takže je naozaj v špeciálnom režime. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďa, ďakujem veľmi pekne. 

Pán Szabo,  

to je dobrý nápad. Určite treba. 

To si sa pomýlil, pán poslanec? Alebo naozaj ideš 

reagovať?  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 
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Slovo má pán poslanec Polakovič, samozrejme. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja, ja len chcem pána starostu Hrčku poprosiť, aby 

sme sa oslovovali. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Veľmi sa ospravedlňujem. Budem si na to dávať 

extrémne pozor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Á pán Hrčka chce faktickú k pánovi Hrčkovi? Nie?.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 
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To je omylom.  

Dobre.  

A pán starosta Chren. 

Nech sa páči. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor, kolegyne, kolegovia,  

priznám sa, že som chcel len využiť, že som posledný 

v poslednom bode a poďakovať za efektívny priebeh dnešného 

zastupiteľstva, naozaj vám všetkým. Ušetrili sme deň. 

A popriať vám všetkým pekné leto. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To znamená.  

Posledné slovo mám ja.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Ďakujem za toto predposledné slovo. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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To znamená, že sme naozaj asi na konci, pokiaľ niekto 

nič iné nemá. 

Ja by som sa vám chcel všetkým veľmi pekne  

Okej. 

Ja by som sa vám chcel všetkým veľmi pekne poďakovať 

za tento prvý polrok, ktorý sme absolvovali spolu.  

Čakajú nás dva mesiace prázdnin, alebo proste obdobie 

teda keď sú všetci na dovolenkách a mestské zastupiteľstvo 

sa neschádza, čo trošku aj uľaví mojim kolegom, ktorí 

pripravujú materiálov na mestské zastupiteľstvo z zberali 

extrémne veľa energie a času. 

Chcem sa vám ešte naozaj teda veľmi pekne poďakovať 

aj za dnešok, aj za to, ako sme to zvládli. Cítim dôveru, 

ktorú ste do vedenia mesta, ktoré predstavujem s mojimi 

kolegami a tímom dali a sľubujem vám, že budem naďalej 

komunikovať takto, ako som komunikoval teda veľmi veľa 

a s každým, kto len trochu chcel. A že tie, tú dôveru, 

ktorú ste nám dali, že nesklameme. A keď ju budeme 

sklamávať, som presvedčený, že sa to od vás dozvieme 

a budeme vedieť s tým niečo robiť.  

A teraz mi dovoľte, aby som vás pozval teda na drink 

do mezanínu, kde máme naozaj drink nejaký. 
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Takže, ďakujem veľmi pekne.  

(poznámka:  potlesk v rokovacej sále) 

(ukončenie o 20.45 h ) 

X X 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ctibor Košťál   Ing. arch. Matúš Vallo 
riaditeľ  primátor 

Magistrátu hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
Bratislavy Bratislavy 
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JUDr. Ing. Martin Kuruc Mgr. Lenka Antalová Plavúchová 
poslanec poslankyňa 

Mestského zastupiteľstva Mestského zastupiteľstva 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 

X X 


