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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

(09.09 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, 

po, myslím, že sme uznášaniaschopní. Navrhujem 

postupne začať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Uhm.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, keď môžme, tak sa do toho pustíme. 

Alebo potrebujete ešte minútu? Tak počkajme ešte 

minútu, dokým sa všetci usadia a pustili by sme sa do toho. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Sa najem. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Uhm. Nemáme? Stratila sa? (poznámka: počuť mužský 

hlas „na stole“). 
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Záhada vyriešená. Bola na stole.  

Skvelé. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, dámy a páni, 

otváram riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorom vítam poslancov 

mestského zastupiteľstva a poslankyne mestského 

zastupiteľstva a starostky a  starostov mestských častí 

aj ostatných prítomných.  

Než pristúpime k pracovnej časti zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, dovoľujem si vás upozorniť na výstavu 

vyplývajúcu z činnosti centier voľného času, ktoré pre deti 

a mládež poskytujú vhodné formy trávenia voľného času. 

Rozvíjajú záujmy detí a mládeže v rôznych oblastiach 

od kultúry až po šport. 

Centrá voľného času tiež zabezpečujú prácu 

s mimoriadne talentovanými deťmi organizovaním predmetných, 

predmetových olympiád a postupových športových súťaží.  

Dnešná výstava predstavuje prácou, práce členov 

záujmových útvarov, ktoré priaznivo vplývajú na rozvoj ich 

fantázie a kreativity, ako i hrubej a jemnej motoriky. 

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

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

teraz pristúpime k pracovnej časti rokovania dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiadali poslanci na celý deň 

rokovania Peter Hochschorner a Jozef Krúpa, príde neskôr na 

rokovanie pani poslankyňa Ožvaldová.  

 

 

VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Za overť overť overovateľov zápisnice z dnešného 

ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
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odporúčam zvoliť, dúfam, že o tom vedia, Martina Kuruca 

a Lenku Antalovú Plavúchovú. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Vedeli ste, hej? Super. Ďakujem. 

Má niekto nejaký iný návrh?  

Ak nie, dávam hlasovať o  predloženom návrhu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť hlas mimo mikrofón, následne 

predsedajúci „Čo?“ a jeho smiech) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Takže mestské zastupiteľstvo zvolilo overovateľov 

zápisnice podľa predloženého návrhu. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Voľba overovateľov zápisnice 

 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  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč  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:. 

Do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov Milana Vetráka, Petra Lenča, eee, a Elenu 

Pätoprstú. 

Má niekto nejaký iný návrh?  

Mmm. Sme s tým všetci v poriadku asi, že?  

Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasoval jeden poslanec alebo poslankyňa. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Voľba návrhovej komisie 

 Prítomní: 36 Áno 35 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 ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

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

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik  ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

 

SCHVÁLENIE PROGRAMU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, 

návrh nášho rokovania dnešného ustanovujúceho 

zasadnutia mestského zastupitie ste obdržali na pozvánke 

dňa 19. septembra, okej 

 

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 19 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 06. 2019 

2. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 
2019 

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

4. Návrh na obstaranie nového úveru pre hlavné mesto SR 
Bratislavu 

5. Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej 
účtovnej závierky k 31. 12. 2018 

6. Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, 
akciová spoločnosť, s rozpočtom hlavného mesta za 
rok 2018 

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

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

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

10. Personálne zmeny v orgánoch organizácie Metropolitný 
inštitút Bratislavy 

11. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 4075/14 a parc. č. 4075/124, 
lokalita Nové záhrady, Ing. Štefanovi Vargovi 

12. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Vývojová 
ulica, k. ú. Rusovce, parc. č. 588/4, Štefanovi 
Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej 
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13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, parc. č. 10374/2, Legionárska ulica, 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto alternatívne 
jeho zverenie do správy mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v 
Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1, pre 
spoločnosť VODOTIKA-MG spol. s r.o., so sídlom 
v Bratislave 

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. 
ú. Petržalka, parc. č. 3550, pre občianske združenie 
Vnútroblok so sídlom v Bratislave 

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho nájmu nebytového priestoru č. 2 
v stavbe so súpis. č. 2984 na Kopčianskej ul. č. 90 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu 
Ulita so sídlom v Bratislave 

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10663/34, 
spoločnosti APIS home, s. r. o., so sídlom 
v Bratislave 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú.  Nivy, parc. č. 21949/121, 
spoločnosti REMING CONSULT a.s., so sídlom 
v Bratislave 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej 
prokuratúre Slovenskej republiky so sídlom 
v Bratislave 
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21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu dvoch častí pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 251 a parc. č. 
410, Úradu vlády Slovenskej republiky so sídlom 
v Bratislave 

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

23. Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných 
nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. 
v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.  

24. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za 
kalendárny rok 2018 

25. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 

26. Clean Mobility 

27. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle 
výzvy hlavného mesta SR Bratislavy na predkladanie 
žiadostí o dotáciu v oblasti prevencie, bezpečnosti 
v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti 
drog z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 
2019 

28. Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej 
služby – nocľaháreň DEPAUL SLOVENSKO, nezisková 
organizácia, v celkovej výške 20 000,00 Eur 

29. Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby 
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – 
Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova 
ulica – Janíkov dvor“ 

30. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/18, pod stavbou 
vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku 
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31. Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 
Rača, stavba so súpis. č. 1421 a pozemkov, parc. č. 
4784/32 a nasl., vo vlastníctve Slovenskej republiky 
v správe Železníc Slovenskej republiky, za účelom 
vybudovania bytových priestorov a rozšírenia 
bytového fondu 

32. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, v areáli Zoologickej záhrady 
Bratislava, do správy mestskej príspevkovej 
organizácie Zoologická záhrada Bratislava 

33. Návrh na zverenie časti nehnuteľnosti v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, Staromestská knižnica na 
Blumentálskej ulici, do správy mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

34. Návrh na zverenie pozemkov registra „E“ KN parc. č. 
3800 a parc. č. 3879/1, k. ú. Devínska Nová Ves, v 
areáli základných škôl I. Bukovčana č. 1 a I. 
Bukovčana č. 3, do správy mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves 

35. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v 
Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21649/4, parc. 
č. 22305/3 a parc. č. 22306/26, v prospech 
spoločnosti KRAMARE s.r.o., v likvidácii, so sídlom 
v Bratislave 

36. Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 13 379,00 
Eur podľa Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0383 15 00 
v znení dodatku č. 08 83 0383 15 01 ukončenej dňa 
31.08.2018 spoločnosti IWW Residence s. r. o., so 
sídlom v Bratislave 

37. Návrh na schválenie dodatku č. 07 83 0166 04 06 k 
Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00 v znení dodatkov 
č. 1 – 5 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, z 
dôvodu započítania investícií vynaložených nájomcom 
na generálnu opravu šikmého rýchlovýťahu v nebytovom 
priestore na Moste SNP v k. ú. Petržalka, so 
spoločnosťou Zemegula, s.r.o. 
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38. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Haburská 1, Muškátová 48, Šándorova 
2, 4, Súmračná 10, 12, 14, 16, Vrútocká 24, Vrútocká 
38, Dvojkrížna 2, Bebravská 18, Hronská 10, Hagarova 
1, Belinského 4, Vilová 5, Vilová 7, Vilová 11, 
Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, Jasovská 7, 
vlastníkom bytov 

39. Rámcová náplň činností komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a zmene 
a názvu komisie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

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

41. Interpelácie 

42. 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 realizovaných zmenách rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2019 vykonaných na 
základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 110/2019 
zo dňa 28. 03. 2019 

d) Informačný materiál - návrh na zriadenie Komunálneho 
podniku mesta Bratislavy 
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e) Informačný materiál na základe poverenia č. 15/2018 
zo dňa 12. 06. 2018, námatková, čiže vopred 
neohlásená, kontrola zimnej údržby a v rovnakom 
režime pokračovanie aj v kontrole letnej údržby 

f) Informačný materiál na základe poverenia č. 3/2019 
zo dňa 26. 02. 2019 a dodatku č. 1 zo dňa 03. 04. 
2019, kontrola dodržiavania hospodárnosti, 
efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami rozpočtu hlavného mesta 
SR Bratislavy 

g) Informačný materiál k plneniu opatrení vyplývajúcich 
z uznesenia č. 186 z roku 1999 k správe HKM č.5/2018 

h) Informácia o činnosti Dozornej rady Mestského centra 
Stará tržnica za 1. polrok 2019 

i) Informačný materiál o príprave nového územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy 

j) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

k) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Muškátová 12, Muškátová 54, 
Šándorova 2, 4, Súmračná 10, 12, 14, 16, Hagarova 1, 
Majerníkova 8, Pribišova 2, Jána Smreka 14, Markova 
15, Vilová 5, Vilová 7, Vilová 11, Vilová 15, 
Vilová 17, Vilová 19, vlastníkom bytov 

l) Informácia o plnení opatrení prijatých na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
č. 7/2015 zameranou na preskúmanie nájomných vzťahov 
Venglošovej futbalovej akadémie (v súčasnosti 
premenovaná na FC Petržalka akadémia) vo vzťahu 
k objektu bývalej základnej školy na ulici M. C. 
Sklodowskej 

m) Informácia o odstránení nedostatkov zistených 
kontrolou č. 19/2016 a kontrola uplatňovania zákona 
č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií 
na obstaranie náhradných bytov v znení zákona č. 
134/2013 Z. z. 

n) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej 
organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
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o) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v obchodnej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 
Bratislava 

p) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
v príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany 
pamiatok 

q) Informácia o plnení prijatých opatrení na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v 
rozpočtovej organizácii Domov jesene života, 
Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava 

r) Informácia o plnení prijatých opatrení na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v 
rozpočtovej organizácii Domov seniorov Lamač, Na 
barine 5, 841 03 Bratislava 

s) Informácia o plnení prijatých opatrení na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v 
rozpočtovej organizácií Dom tretieho veku, 
Polereckého 2,851 04 Bratislava 

t) Informácia o plnení prijatých opatrení na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v 
rozpočtovej organizácií Domov seniorov Archa, 
Rozvodná 25, 831 01 Bratislava 

u) Informácia o plnení opatrení kontroly výdavkov 
súvisiacich so zvolaním a realizáciou Mestských 
zastupiteľstiev hlavného mesta SR Bratislavy 

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

w) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac jún, 
júl, august 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Materiály pod bodmi sedem, osem, deväť vám boli 

elektronicky doručené 23. septembra. 

Dnes vám bol elektri elektronicky doru doporuče 

doručený materiál pod názvom Personálne zmeny v dozornej 

rade obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 

akciová spoločnosť a Odvoz a likvidácia odpadu, a es  

(a. s.), ktorý sa nachádza aj v písomnej podobe na vašich 

stoloch. 

Na stoloch máte tiež informáciu Výročnú správu 

Bratislavskej integrovanej dopravy za rok 2018. 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení dávam teraz 

hlasovať o návrhu programu rokovania mestského 

zastupiteľstva eee tak, ako vám bol zaslaný, aj zverejnený. 

To až.  

Tie body čo chceme vyhodiť, vyhodíme potom, že? 

Najprv odhlasujeme celok. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Konštatujem, že návrh programu dnešného 

zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva zasadnutia ste 

schválili nadpolovičnou väčšinou.  

Prítomných tridsaťšesť. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Návrh program rokovania  
(ako bol zaslaný a vyvesený) 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L.Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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 ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci,  

umm, dovolím si vás informovať, že bod číslo 

tridsaťsedem Návrh na schválenie dodatku k nájomnej zmluve, 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tridsaťsedem? Čo? Dobre hovorím?  

Tridsaťšesť? Ale ja tu mám tridsaťsedem. 

(poznámka: počuť mužský hlas „Aha, to je niečo iné“) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dodatku číslo 07 83 0166 04 06 nájomnej zmluve číslo 

07 83 0166 04 0 nul nula, v znení dodatku jedna až päť 

z dôvodu započítania investícií vynaložených nájomcom 

na generálnu opravu šikmého rýchlovýťahu v nebytovom 

priestore na Moste esenpé (SNP) so spoločnosťou Zemegula má 

byť schvaľovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa 

trojpätinovou väčšinou. Ale  v pozvánke bol omylom zaradený 

medzi bežnými bodmi, kde na schválenie stačí iný počet 

hlasov, nadpolovičná väčšina prítomných. 

Na základe tejto skutočnosti navrhujem, aby predmetný 

bod číslo tridsaťsedem bol zaradený ako bod číslo 

dvadsaťjedna A za materiál dvadsaťjedna. Ktorý sa týka 

Rusoviec. O čom dám pravdaže hlasovať. 

Dám už teraz o tom hlasovať, alebo potom to spolu 

zase. Ja si to nikdy nepamätám. 
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Dovoľujem si vás takisto informovať, že sťahujem 

z dnešného programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

materiál pod bodom desať Personálne zmeny v orgánoch 

organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy, keďže ten 

konkurz bol včera a nemáme ešte stále výsledok. Porota sa 

ešte nezhodla na výsledku. 

Takisto sťahujeme bod číslo tridsaťšesť ti he návrh 

na odpustenie zmluvnej pokuty v sume trinásťtisíc 

tristosedemdesiatdeväť, z dôvodu. Nevieme dôvod.  

(poznámka: počuť mužský hlas „Treba ešte dokončiť“) 

Treba ešte dokončiť nejaké rokovania. Takže, aj ten 

sťahujeme. Bod tridsaťšesť. 

(poznámka: povzdych) 

Dobre, a to sme zaradili ten OLO, hej? dozornú radu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže dovoľujem si ešte navrhnúť zaradiť do dnešného 

programu zasadnutie mestského zastupiteľstva už spomenutý 

materiál pod názvom Personálne zmeny v dozornej rade 

obchodnej spoločnosti dépébé (DPB) a akciovej spoločnosti 

OLO. 
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Nech sa páči, teraz máte. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha. Ako bod koľko?  

Ako bod desať. 

Ďakujem. Bod desať. Výborne.  

A teraz nemusíme odhlasovať tieto zmeny. Ideme na 

diskusiu o tom, hej? a potom to naraz odhlasujeme.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, otváram diskusiu k tomuto, k nášmu programu 

dnešnému.  

Nech sa páči. 

Pán Karman,  

máte slovo. Pán poslanec. 

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

Vážený pán primátor, 

dovoľte mi eee, mám taký návrh, aby sme zaradili 

informačný bod číslo O do riadneho programu a aby sme tento 

bod riadne prerokovali.  
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Jedná sa  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ktorý? 

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

o plnenie, plnenie opatrení. A vzhľadom na to, že 

výsledkom bola pokuta od ÚVO, tak je to dosť dôležitý 

materiál a mali by sme si prejsť, aké opatrenia skutočne 

boli realizované.  

A keďže mi to charakterom príde ako plnenie uznesení, 

tak navrhujem, aby to bolo zaradené hneď za bod číslo jedna 

ako bod jedna A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jedna A. 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

Ak nemáme iné návrhy, dáme asi o tom celom  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

a o každom samostatne. 
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Takže, dávame hlasovať teraz o ktorom? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, pardon. 

Takže, ideme samostatne. 

Prepáčte, som trošku zhrdzavený po tých prázdninách.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, dobre.  

Takže dávam hlasovať o preradení, áno, tridsaťsedem, 

bodu tridsaťsedem na dvadsaťjedna A. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Jasné, toto je. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, nikto nebol proti, ani sa nikto 

nezdržal. A nikto nehlasova. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Program rokovania 
preradenie bodu číslo 37 na poradie ako bod číslo 21A 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO  

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  
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J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že ideme na bod číslo desať?  

A tie môžem spojiť? Alebo každý bod ideme postupne? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Tak poďme postupne. 

Dobre, takže hlasujte o vypustení bodu desať z nášho 

programu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Desať, potom koľko?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tridsaťšesť. 

Pokračuje. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A to dvadsaťjedna A? to už sme hovorili. To bolo to 

prvé. Mm.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Program rokovania 
vypustenie bodu číslo 10 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujme o presune informácie O na bod  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pardon, ospravedlňujem sa. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aj keď som ho stiahol, ja musím, musíme hlasovať?  

Dobre. Stiahnime ho. Neni to problém. Urobme to, nech 

sme procesne dobre.  

Prosím vás, hlasujte o stiahnutie bodu tridsaťšesť 

z programu dnešného zastupiteľstva. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Kto, ktorý? Ktorý?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Jedna bé, potom. Jedna bé. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Program rokovania 
stiahnutie bodu číslo 36 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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  
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J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Prosím hlasujme o zaradení materiálu Personálne 

zmeny v dozornej rade dépébé (DPB) a OLO ako bod jedna bé 

dáme? Hneď na začiatok?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Jáj. Ako desinu sme ju dali?  

A nič. Chceme to zmeniť jedna bé. Chceme to zmeniť na 

jedna bé. Nech je to na začiatku. 
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Dobre.  

Takže, na bod jedna bé.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Jedna A.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Bé. Jedna A. Jedna bé. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Program rokovania 
zaradenie bodu 1B 

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 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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  
___________________________________________________________ 
 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  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)  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 43 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A posledná zmena je preradenie teda informačného bodu 

z O ako bod jedna A. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dvaja poslanci alebo poslankyne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Program rokovania 
preradenie informačného bodu O ako riadny bod 1A 

Prítomní: 37 Áno 35 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  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 ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

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 , 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tridsaťsedem sme urobili.  

Takže, myslím, že máme všetko. 

Takže eš. A už nemusíme zase. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Už ideme ďalej rovno, hej?  

Výborne. 

(poznámka:  

Program: 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 05. 2019 

1A Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v obchodnej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 
Bratislava 

1B Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť a Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

2. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 
2019 

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

4. Návrh na obstaranie nového úveru pre hlavné mesto SR 
Bratislavu 
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5. Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej 
účtovnej závierky k 31.12. 2018 

6. Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, 
akciová spoločnosť, s rozpočtom hlavného mesta za 
rok 2018 

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

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

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

11. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, pare. č. 4075/14 a pare. č. 4075/124, 
lokalita Nové záhrady, Ing. Štefanovi Vargovi 

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

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, pare. č. 10374/2, Legionárska ulica, 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto alternatívne 
Jeho zverenie do správy mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pare. č. 2570/2, 
mestskej časti Bratislava- Karlova Ves 

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v 
Bratislave, k. ú. Petržalka, pare. č. 5393/1, pre 
spoločnosť VODOTIKA-MG spol. s r.o., so sídlom v 
Bratislave 

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. 
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ú. Petržalka, pare. č. 3550, pre občianske združenie 
Vnútroblok so sídlom v Bratislave 

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho nájmu nebytového priestoru č. 2 v 
stavbe so súpis. č. 2984 na KopčianskeJ ul. č. 90 v 
Bratislave, k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu 
Ulita so sídlom v Bratislave 

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Nivy, pare. č. 10663/34, 
spoločnosti APIS home, s. r. o., so sídlom v 
Bratislave 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Nivy, pare. č. 21949/121, 
spoločnosti REMING CONSULT a.s., so sídlom v 
Bratislave 

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

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu dvoch častí pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Rusovce, pare. č. 251 a pare. č. 
410, Úradu vlády Slovenskej republiky so sídlom v 
Bratislave 

21A Návrh na schválenie dodatku č. 07 83 0155 04 05 k 
Nájomnej zmluve č. 07 83 0155 04 00 v znení dodatkov 
č. 1 - 5 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, z 
dôvodu započítania investícií vynaložených nájomcom 
na generálnu opravu šikmého rýchlovýťahu v nebytovom 
priestore na Moste SNP v k. ú. Petržalka, so 
spoločnosťou Zemegula, s.r.o. 

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

23. Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných 
nájomných bytov v zmysle zákona č. 250/2011 Z. z. v 
spojení so zákonom č. 251/2011 Z. z. 
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24.  Ročná správa o stave obecného bytového fondu za 
kalendárny rok 2018 

25.  Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 

26. Clean Mobility 

27. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle 
výzvy hlavného mesta SR Bratislavy na predkladanie 
žiadostí o dotáciu v oblasti prevencie, bezpečnosti 
v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti 
drog z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 
2019 

28. Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej 
služby - nocľaháreň DEPAUL SLOVENSKO, nezisková 
organizácia, v celkovej výške 20 000,00 Eur 

29. Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby 
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsekjaníkov dvor - 
Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova 
ulica -Janíkov dvor" 

30. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, pare. č. 5409/18, pod stavbou 
vo vlastníctve žiadateľa - majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku 

31. Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 
Rača, stavba so súpis. č. 1421 a pozemkov, pare. č. 
4784/32 a nasl., vo vlastníctve Slovenskej republiky 
v správe Železníc Slovenskej republiky, za účelom 
vybudovania bytových priestorová rozšírenia bytového 
fondu 

32. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, v areáli Zoologickej záhrady 
Bratislava, do správy mestskej príspevkovej 
organizácie Zoologická záhrada Bratislava 

33. Návrh na zverenie časti nehnuteľnosti v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, Staromestská knižnica na 
Blumentálskej ulici, do správy mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 49 

34. Návrh na zverenie pozemkov registra „E" KN pare. č. 
3800 a pare. č. 3879/1, k. ú. Devínska Nová Ves, v 
areáli záklaelnýeh škôl I. Bukovčana č. 1 a I. 
Bukovčana č. 3, elo správy mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves 

35. Návrh na zriaelenie veeného bremena na pozemkoeh v 
Bratislave, k. ú. Vinohraely, pare. č. 21549/4, 
pare. č. 22305/3 a pare. č. 22306/26, v prospeeh 
spoločnosti KRAMARE s.r.o. v likvieláeii, so síellom 
v Bratislave 

38. Návrh na prevoel spoluvlastníekeho poelielu na 
pozemku v bytovom elome Haburská 1, Muškátová 48, 
Šánelorova 2, 4, Súmračná 10,12,14,15, Vrútoeká 24, 
Vrútoeká 38, Dvojkrížna 2, Bebravská 18, Hronská 10, 
Hagarova 1, Belinského 4, Vilová 5, Vilová 7, Vilová 
11, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, Jasovská 7, 
vlastníkom bytov 

39. Rámeová náplň činností komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a zmene 
a názvu komisie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

40. Informáeia o vybavenýeh interpeláeiáeh poslaneov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

41. Interpeláeie 

42. Rôzne 

 

 

 

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

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

c) Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2019 vykonaných na základe 
splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy, uznesenie č. 110/2019 zo dňa 28. 03. 
2019 

d) Informačný materiál - návrh na zriadenie Komunálneho 
podniku mesta Bratislavy 

e) Informačný materiál na základe poverenia č. 15/2018 zo 
dňa 12. 06. 2018, námatková, čiže vopred neohlásená, 
kontrola zimnej údržby a v rovnakom režime pokračovanie 
aj v kontrole letnej údržby 

f) Informačný materiál na základe poverenia č. 3/2019 zo 
dňa 26. 02. 2019 a dodatku č. 1 zo dňa 03. 04. 2019, 
kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, 
účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

g) Informačný materiál k plneniu opatrení vyplývajúcich 
z uznesenia č. 186 z roku 1999 k správe HKM č.5/2018 

h) Informácia o činnosti Dozornej rady Mestského centra 
Stará tržnica za 1. polrok 2019 

i) Informačný materiál o príprave nového územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy 

j) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

k) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Muškátová 12, Muškátová 54, 
Šándorova 2, 4, Súmračná 10, 12, 14, 16, Hagarova 1, 
Majerníkova 8, Pribišova 2, Jána Smreka 14, Markova 15, 
Vilová 5, Vilová 7, Vilová 11, Vilová 15, Vilová 17, 
Vilová 19, vlastníkom bytov 

l) Informácia o plnení opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou č. 7/2015 zameranou na 
preskúmanie nájomných vzťahov Venglošovej futbalovej 
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akadémie (v súčasnosti premenovaná na FC Petržalka 
akadémia) vo vzťahu k objektu bývalej základnej školy 
na ulici M. C. Sklodowskej 

m) Informácia o odstránení nedostatkov zistených kontrolou 
č. 19/2016 a kontrola uplatňovania zákona č. 
261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie 
náhradných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z. 

n) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej organizácii 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

o) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v obchodnej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 
Bratislava 

p) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v 
príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany pamiatok 

q) Informácia o plnení prijatých opatrení na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Domov jesene života, Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava 

r) Informácia o plnení prijatých opatrení na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava 

s) Informácia o plnení prijatých opatrení na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácií 
Dom tretieho veku, Polereckého 2,851 04 Bratislava 

t) Informácia o plnení prijatých opatrení na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácií 
Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava 

u) Informácia o plnení opatrení kontroly výdavkov 
súvisiacich so zvolaním a realizáciou Mestských 
zastupiteľstiev hlavného mesta SR Bratislavy 
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v) Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

w) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac jún, 
júl, august 2019 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 30. 
05. 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že pristúpme k samotnému programu.  

Bod číslo jedna Informácia o plnení uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

splatných k tridsiatemu šiestu dve, k tridsiatemu šiesty 

dvetisícdevätnásť. 

Nech sa páči, organizačné. 

 

Pani Kiczegová,  

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

oddelenia: 

Dobrý deň. 

Predkladáme vám in informáciu o plnení uznesení 

prijatých mestským zastupiteľstvom splatných k 30. 6.  

Je tradične rozdelený do rôznych častí.  

V časti tri je návrh, sú nes, eee, nesplnené 

uznesenia.  

Jedno sa týka pochôdznych terás a druhé sa týka 

pravidiel pre umiestňovanie reklamných, propagačných 

a informačných zariadení. 

V časti štyri sú návrhy na určenie nových termínov aj 

k týmto uz uzneseniam.  

A v časti päť je návrh na zrušenie troch uznesení. 

Jedno sa týka sporu Hitka/Nižňanský. Toho uznesenia 

šesťsto, z dôvodu, že na poslednom zastupiteľstve sme 

prijali uznesenie, že sa tým bude zaoberať komisia. 

Ďalším bodom na zrušenie je petíc, ktorý bol prijatý 

pri petícii a týka sa lokality Pri kríži. Tam už tá stavba 

je zrušená, takže je ne bezpredmetné to uznesenie. 

A posledná sa týka oddĺženia mestskej časti Devín. 

Tam je to z dôvodu, že v zmysle zákona nemôže mesto dať 
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peniaze mestskej časti na splatenie tohto dlhu. Takže, tam 

sú nejaké jasné stanovené podmienky.  

Čiže, toto uznesenie je nevykonateľné. 

Ďakujem za pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán Káčer. Pán poslanec Káčer,  

nech sa páči. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som  chcel doplniť bod bé (B), ktorý hovorí, 

zase sa týka Slovanu Bratislava mládež. My sme v júni, 

alebo v máji, teraz neviem presne, schválili uznesenie 

o tom, že ak Slovan nezaplatí, má byť eskalovaný zo 

štadióna Nepelu. Slovan muži zaplatili. Slovanu mládeži sme 

fixovali dlh s tým, že musia platiť dopredu. 
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Takže, toto všetko sa udialo. Akurát Slovan mládež 

nesplatil dlh. Dlh nenarastá, ale nie je splatený za deti. 

Čiže, ja navrhujem zmenu toho termínu, ktorý bol 

predtým do 30. 6., aby sa posunul do 30. 12., keďže Slovan 

muži prejavil, alebo teda zaplatil celú sumu a tie, teraz 

prebiehajú jednania o nejakej novej zmluve.  

Čiže, je to niekde vo výške stoštyridsaťštyritisíc, 

posun z 30. 6. na 30. 12. Ale týka sa to vyslovene 

občianskeho združenia Slovan mládež. 

Ďakujem. 

Á, pardon. Ešte ten text. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

súhlasí s predĺžením lehoty na splatenie dlhu há cé (HC) 

Slovan Bratislava mládež do 31. 12. 2019. 

Ďakujem. 

Vypnúť. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Budaj, 

nech sa páči. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Sú tam návrhy na to, aby sa predĺžili intervaly na 

podávanie informácií zo strany vedenia mesta. 

Podľa mňa polročný in interval je veľmi veľkorysý, je 

to na jar a na jeseň. Ročný interval pri tom, čo nás čaká, 

čo sú už vlastne len tri roky do budúcich volieb, 

nepovažujem za dobrý nápad. 

Čiže, navrhujem, pán primátor, aby ste, aby, aby 

zastupiteľstvo ponechalo ten interval polročný v týchto 

bodoch, v akých je doteraz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ďakujem. 

Eee. Na to, aby sme to urobili, musím nejak súhlasiť 

oficiálne, alebo iba proste si to my ob. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Autoremedúrou si to zoberiem?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak pome to trošku rozobrať, nech to neni do stratena 

ako keby. Ktorého konkrétneho. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Viete to predložiť ako aj napísané na ten náš 

formulár, ako nejaký pozmeňovák?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo sa bude ďalšie?  

(poznámka: hovorí poslanec Budaj, ale nie je 

rozumieť, nakoľko hovorí mimo mikrofón) 

Á, pardon. 

Takže, ešte skúsme vrátiť pána Budaja do hry, nech 

doriešime tento bod. Lebo to tu lieta vo vzduchu a nemáme 

 

 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 
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Len aby som to objasnil. 

Čiže, v bode bé (B) schvaľuje určenia nových termínov 

plnenie uznesení mestského zastupiteľstva, a tam je päť 

položiek, kde primátor, kde sa predlžuje polročné 

predkladanie na ročné.  

Štyri jedna položka, štyri dva, takisto v položke 

štyri tri z 30. 6. 2018 až 30. 6. 2020. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. 

Čiže, to sú terasy?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Á štyri štyri?  

No bohužiaľ, tie predĺženia sú bez nejakého 

vysvetlenia. Čiže, bez ďalších dokumentov môžu byť 

pochybnosti, čoho sa týkajú. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Mne ide len o tie, ktoré by sa týkali správ, aby tie 

správy neboli až niekedy v roku 2020. Nič, žiadne iné. 
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Čiže, ak ešte majú iní poslanci nejaké poznámky a ak 

by medzitým pán riaditeľ, alebo návrhová komisia vedeli 

stotožniť. 

Čiže, ak tam je nejaké terasy, tak to je vecná úloha, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

ktorá, ktorej odloženie má logiku, ale správy, podľa 

mňa, netreba predlžovať na ročný interval. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Tak to počas ešte diskusie skúsime nejak dať dokopy. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Minimálne tie, pán primátor, tie prvé dva body, tak 

tam je aj napísané, že ide, že ide o posunutie z polročných 

správ na ročné. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Prosím vás, polepte to. 

Pán poslanec Vetrák,  

faktická. 

Predseda návrhovej komisie 

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

No, ja by som navrhol, ja budem mať teraz za 

chvíľočku vstup, ktorý bude troška dlhší, takže poprosil by 

som pána poslanca, ak by mohol za pani vedúcou 

organizačného prísť, že nech si doladia, ktoré sú to 

uznesenia. A budete mať možno päť minút čas, kým ja budem 

hovoriť ten svoj pozmeňovák a. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže rovno poďme na pána poslanca Vetráka. 

Nech sa páči, máte slovo. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja budem tiež navrhovať, no nazvem to, že mierne 

úpravy to toho uznesenia, kvôli tomu vysvetlím najprv 

všeobecne. 

Rád by som sa poďakoval aj pánovi primátorovi, aj 

pani viceprimátorke a vedeniu mesta za to, že konečne sa 

pristupuje k plneniu tých uznesení seriózne, čo ale 

znamená, že aj tie termíny sa musia niekedy predĺžiť 

a upraviť, pretože oni ako boli aj pôvodne nastavené, boli 

niekedy troška krkolomné, alebo dá sa povedať, že aj 

nereálne nastavené. A ono to nejakým spôsobom prebieha, 

niekedy aj na poslednú chvíľu, a to je dôvod, prečo to 

predkladám teraz na zastupiteľstve. 

Pretože niektoré tie rokovania prebehli až tento 

týždeň a ten materiál sa už medzitým ukončil, namnožil a ja 

som to teda potom dorábal už v zmysle tej dohody takto na 

poslednú chvíľu. 

Ja som to avizoval na klube, ktorého som členom, že 

budem predkladať. Len tým, že to bolo na poslednú chvíľu, 

možno ostatným sa to ani nedostalo. Takže asi možno jediný, 

kto vie, že budem predkladať teraz, sú členovia klubu, kde 

som, kde som aj ja členom.  
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O čo mi ide? 

Rád by som spresnil a upravil dve uznesenia. Jedno sa 

týka pochôdznych terás a druhé sa týka zmien a doplnkov 

k územnému plánu, ktorý sme tu schvaľovali ešte v roku 2017 

a ktorý sa týkal dvoch pozemkov v Petržalke, kde sa pôvodne 

plánovala tá náhradná výstavba.  

Ja ten pozmeňovák prečítam, potom ho ešte krátko 

okomentujem. 

Ak by som presiahol ten čas, tak poprosím 

o predĺženie. 

Čiže, ten pozmeňovák by znel: 

V časti štyri návrhu uznesenia k materiálu Informácia 

o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy splatnýk k 30. 6. 2019 za za bod 4.2 vkladá 

nový bod 4.3, ktorý znie: 

Bod 4.3, primátor, 746/2017 časť cé (C) 29. 3. 2017, 

pôvodný termín pri najbližšom schvaľovaní zmien a doplnkov 

územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, nový termín, 

pri schvaľovaní zmien a doplnkov územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy číslo 08, tu ešte poprosím potom pani 

viceprimátorku, či si to dobre pamätám, lebo teraz idú 

šestky, a tuším sedmičky sú tie metodické a osmičky tam 

budú tie mestské časti. Dobre. Čiže nula osem. Termín 

kontroly 31. 12. 2020 a následne raz ročne.  
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Doterajšie body 4.3 až 4.7 sa označujú ako body ako 

body 4.4 až 4.8. 

V bode štyri návrhu uznesenia k materiálu Informácia 

o plnení uznesení mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy splatných k 30. 6. 2019 novooznačený bod 4.4 

znie: 

4.4, primátor, 944, 943/2017, časť bé (B) bod 2, časť 

bé (B) bod 3, časť bé (B) bod 5, časť cé (C) bod 1, 28. 9. 

2017, termín 31. 10. 2017, to je ten pôvodný, sa mení na 

30. 6. 2020, 30. 9. 2018, ten pôvodný termín tiež na 30. 6. 

2020, 31. 10. 2017, ten pôvodný termín sa mení na 30. 6. 

2020, a pôvodný termín 30. 6. 2018 sa mení na 30. 6. 2020. 

To boli návrhy k pozmeňujúci návrh k uznesiu. 

A teraz ešte tým, že sa to potom komentuje v tom 

materiáli, tak sa musí spraviť aj zmena v materiáli. 

Čiže, bod 4.3 materiálu znie takto: 

4.3 Nositeľ uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

hlavného mesta SR Bratislavy,  

plniteľ uznesenia primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Názov, Zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta 

SR Bratislavy s cieľom preklasifikovať pozemky v lokalitách 
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Mamateyova/Polareckého a Pankúchová/Haanova na 

stabilizované územie. 

Uznesenie číslo 746/2017 zo dňa 29. 3. 2017 znie: 

Mestské zastupiteľstvo súhlasí s tým, (gong) aby pri 

najbližšom schvaľovaní zmien a doplnkov územného plánu 

hlavného mesta SR Bratislavy bolo funkčné využitie územia 

v lokalitách Pankúchova pozemok parcelné číslo 326/1 

Mamateyova/Polareckého, pozemkok číslo 374 v katastrálnom 

území zmenené tak, aby sa  z týchto lokalít stalo 

stabilizované územie, kód 1110, v zátvorke funkcia parky, 

sadovnícke a lesoparkové úpravy. 

Teraz odôvodnenie k tej zmene, k tomu posunu toho 

termínu. 

Plnenie uznesenia. 

Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia. 

Najbližšie zmeny a doplnky Územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy pod číslom 06 sa budú striktne 

zameriavať na požiadavky vyplývajúce zo zákonov a iných 

všeobecnezáväzných právnych predpisov. Požiadavky 

vyplývajúce z uznesení mestského zastupiteľstva, ako 

i požiadavky jednotlivých mestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy by mali byť súčasťou  zmien a doplnkov tohto 
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plánu pod číslom 08 s predpokladom ich obstarania do konca 

roku 2020 a ich schvaľovanie v roku 2021. 

Na základe týchto skutočností sa navrhuje zmeniť 

termín plnenia uznesenia číslo 746 2017 zo dňa 29. 3. 2017 

a zároveň sa stanovujú aj kontrolné termíny, v ktorých sa 

bude monitorovať, či bolo toto uznesenie splnené. 

No a ešte potom krátke doplnenie toho bodu 4.4, 

ktorý, ktorý mením. 

Odôvodnenie novooznačeného bodu 4.4 sa dopĺňa tak, že 

na konci sa pripájajú tieto vety: 

Dostatočný časový priestor si vyžaduje aj splnenie 

ďalších bodov tohto uznesenia, a to konkrétne bodov 2,3 a 5 

v časti bé (B) uznesenia, ktoré bezprostredne súvisia 

s problematikou poskytovania dotácií na rekonštrukcii 

verejnoprospešných prvkov pochôdzných terás.  

Keďže termíny na plnenie uvedených bodov uznesenia už 

uplynuli v rokoch 2017 a 2018 bez toho, aby boli splnené, 

ale aj naďalej pretrváva snaha o ich naplnenie, je potrebné 

tieto termíny plnenia objektivizovať z časového hľadiska.  

Tak, ďakujem za pozornosť.  

Jedno sa týka terás, druhé sa týka zmien v územnom 

pláne. Treba presunúť termín (gong), lebo sa to nestihlo.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Faktická, pani Pätoprstá. Pani poslankyňa. 

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

poslankyňa MsZ: 

Chce. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcem vás páni poslanci veľmi pekne poprosiť 

a samozrejme, aj poslancov mestskej časti Petržalka 

o podporu návrhu pána Vetráka. 

My sme to na komisii územného plánu a životného 

prostredia pre prerokovali a komisia súhlasila s takýmto 

postupom.  

V podstate ľudskou rečou.  

Ide o návrat pôvodného stavu, kde stabilizované 

územie bolo zmenené na zastavané, alebo možnosť zastavania, 

kde naozaj v tomto území nie je možné už robiť ďalšiu 

zástavbu aj z dopravného hľadiska. Obyvatelia si to neprajú 

viacerými petíciami.  
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Takže vás chcem poprosiť, aby sa vrátil späť ten 

pôvodný stav, že to bude stabilizované územie tak, ako to 

bolo pôvodne v územnom pláne. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Faktická ešte pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja ešte, ja ešte faktická.  

Boli teraz za mňou eee úradníci z magistrátu 

a povedali mi, že teda nebude to nula osmička, bude to až 

nula devina. Tak keď som hovoril o zmenách a doplnkoch nula 

osem v tom texte, tak eee to bude nula deväť. Bude to 

jednak v tom ná, zmene toho uznesenia, jednak potom aj 

v odôvodnení k tomu, k tej zmene toho uznesenia. 

Čiže, z toho najbližšieho sa to bude meniť na nula 

devinu. Lebo nula deviny budú tie z mestských častí aj 

z uznesení nakoniec. 
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Ďakujem pekne za pochopenie. Aj za podporu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne, 

pán primátor. 

Vážené kolegyne a kolegovia,  

ja by som vás chcela veľmi pekne poprosiť, aby sme 

pristúpili k zmene navrhnutého uznesenia, a to v časti päť. 

Aby sme nezrušili uznesenie číslo 1036 z roku 2018 časť bé 

(B) z 21. februára roku 2018. 

Toto uznesenie sa týka mestskej časti Devín. A toto 

uznesenie nepodpísal pán primátor Ivo Nesrovnal, hoci si 

myslím, že z veľkej väčšiny mestské zastupiteľstvo minulé 

ho podporilo. 
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Preto sa zastupiteľstvo minulé k tomuto bodu vrátilo 

k tomuto uzneseniu a prelomilo veto pána primátora Iva 

Nesrovnalo, Nesrovnala, aby toto uznesenie naďalej bolo 

v platnosti. Dnes ho dostávame ako návrh na jeho zrušenie.  

A ja by som veľmi pekne poprosila, aby sme sa nad tým 

zamysleli.  

Ak predĺžim svoj príspevok, prosím o automatické 

predĺženie. 

Mestská časť Devín je v nútenej správe. Noví 

kolegovia, ak to ešte neviete, by som vás veľmi pekne 

poprosila, aby ste sa informovali, čo to pre mestskú časť 

znamená.  

A ide o to, že mestská časť je súčasťou Bratislavy. 

Obyvateľ mestskej časti Devína je rovnaký obyvateľ 

Bratislavy ako obyvateľ Nového Mesta, Starého Mesta alebo 

Jaroviec.  

Isté je, že mestská časť Devín sa s touto situáciou 

sama a bez pomoci nevysporiada. Som tej mienky, že 

uznesenie, ktoré toto mestské zastupiteľstvo potvrdilo, 

nevyžaduje od hlavného mesta Bratislavy finančné plnenie 

voči mestskej časti Devín. Vyžaduje len nejaký spôsob 

hľadať dohodu, utvoriť okrúhly stôl, nenechať mestskú časť 

Devín napospas veriteľom samotnú.  
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Ja si myslím, že to je veľmi ťažká úloha. A že nemali 

by sme ju zrušiť, mali by sme sa k mestskej časti Devín 

hlásiť. Už napokon potrestaní sú dosť. A nie je problém 

termín plnenia tohoto uznesenia predlžovať. Ale nemali by 

sme ho zrušiť.  

Ja viem, že ste v ťažkej situácii, vo vedení hlavného 

mesta sú iné problémy, ale toto sa jednoducho nedá zmiesť 

zo stola a tváriť sa, že tento problém neexistuje.  

Takže ja by som vás veľmi pekne poprosila.  

A dávam návrh na zmenu. Vypustiť v časti päť bod 5.3 

uznesenie číslo 1036 z roku 2018 časť bé (B) zo dňa 21. 

februára 2018, vypustiť z časti Zrušené uznesenia.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja do toho vstúpim možno so všeobecnou informáciou. 

V podstate tá informácia je správna, že mmm my na to 

nemáme ako keby eee legálny spôsob, ale chcem vás všetkých 

ukľudniť a informovať, že na Devíne nám záleží. Mali sme 

viaceré stretnutia a začal proces, na konci ktorého veľmi 
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rýchlo predostrieme vám najlepší spôsob, ako sa vysporiadať 

s týmto dlhom. 

Boli sme na ministerstve financií. Pani starostka, 

myslím že, absolvovala prvé kolo rokovaní s Matúšom 

Luptákom. Ja určite áno teda. Mám na stole tri zatiaľ 

varianty ako to urobíme. A chcem, aby sme do do konca roka 

tu mali jasné ako vedenie mesta verzus zastupiteľstvo, 

spôsob, ako sa touto situáciou vysporiadame. 

Takže, môžme to tam v kľude nechať. Oni to tam chceli 

vyradiť formálne. Pretože my hľadáme spôsob ako z toho 

neurobiť nejaký precedens samozrejme, čo je nebezpečná vec, 

a ale budeme, riešime to. A ja ja chcem do konca roka. 

Matúš,  

iba na mňa kývni, že do konca roka budeme mať spôsob 

(gong), ideálne aj skonzultovaný s poslancami.  

Takže, to vás chcem iba u ukľudniť. A v kľude to tam 

môžme nechať. Ja nemám s tým problém.  

Faktická, nech sa páči,  

pán poslanec Kunst. 

Mgr. Rastislav   K u n s t ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja len sa chcem pripojiť k pani Čahojovej, že naozaj, 

nechajme to tam.  

Viem, že začnú nejaké rokovania, ale pokiaľ ešte 

neprebehli a nemáme nejakú tú víziu, ako ste povedali, bolo 

by lepšie, aby to tam ostalo. Je to pre dobro veci, aj 

informovať pre všetkých obyvateľov aj Devína, že to nebolo 

vlastne posunuté niekde mimo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pani starostka Kolková,  

nech sa páči. 

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

Bratislava - Devín: 

V prvom rade ďakujem kolegom, že sa nás takto 

zastávajú. Takisto tebe, pán primátor, že na nás myslíš 

a spolupracujeme, to len potvrdzujem.  

Možno pre tých, ktorí sú nie až tak zorientovaní. Tam 

stačí povedať tri jednoduché čísla. Jedenásť a pol milióna 

eur je celková výška nášho dlhu. Nula je hodnota nášho 

majetku. Všetko, s čím narábame, je zverené, nevieme 

s týmto majetkom nijak manip, teda nijak narábať tak, aby 
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sme nejak sa priblížili k tomu oddĺženiu. Náš ročný 

rozpočet, to je posledné číslo, osemstotisíc cirka eur.  

Čiže, každý kto vie spočítať jedna a jedna vidí, že 

Devín sa sám z tejto situácie nedostane. 

Ale áno, potvrdzujem tie informácie, že sme začali 

rokovať. Hľadáme riešenia.  

A ďakujem.  

Myslím si, že to vypúšťanie, alebo teda zrušenie toho 

uznesenia by bolo len zbytočné.  

Je to pri (gong) pre 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pani starostka,  

nech sa páči, máte slovo. Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja naozaj ďakujem za túto informáciu. A myslím si, že 

sa nebudeme hnevať, aj keď to bude dlhšie ako do konca 

roka, dôležité, že sa v tej veci koná.  
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A ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Určite to chceme urobiť.  

A eee. To znamená, že môžem si osvojiť eee ne, 

vrátenie späť tohto, tohto materiálu? Alebo tohto. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vypu. Pardon. Takže vypustenie tohoto bodu vlastne, 

hej? De fakto. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  

To znamená, že ja si myslím, že poďme asi eee, 

odovzdávam slovo návrhovej komisii v tomto prípade.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, pardon. Ešte, pro prosím, zapnite pána poslanca 

Budaja, lebo prednesie ten pozmeňovák. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Po spresnení s pani riaditeľkou sme, navrhujem také 

nové uznesnia, aby body 4.1, 4.2 zostali v polročnom 

termíne predkladania informačných materiálov.  

Ide o informačné materiály kontrolóra a mestské 

zastupiteľstvo by ich malo dostávať aspoň v polročných 

termínoch.  

Bod 4.5 navrhujem, aby sa odohral v termíne tr 

do 31. 10. 2020. Ide o štúdiu cyklotrasy. Dať tam termín až 

2021, ja myslím, že na to nemôže byť dôvod. Do budúceho 

roku do ešte vyššie než rok. Musíme byť schopní predložiť 

zastupiteľstvu riešenie cyklotrasy, ktorá na nábreží je 

proste v neprijateľnej situácii medzi chodcami.  

Takže, prosím o tieto tri zmeny. 4.1, 4.2 a polročné 

termíny a 4.5 v termíne do 31. 10. (gong) dvadsaťdva 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že nech sa páči, odovzdávam slovo 

návrhovej komisii v tomto prípade.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 76 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, budeme prechádzať jednotlivé pozmeňováky 

a dávať ich na hlasovanie podľa toho, v akom poradí boli 

predložené.  

Prvý v poradí je pozmeňujúci návrh pána viceprimátora 

Káčera, ktorý pozostáva z dvoch úprav. Ja tie úpravy teraz 

uvediem. 

Prvá úprava je, že v časti A uznesenia v bode 1.8 to 

bude znieť takto: 

Číslo 198/2019 bod 1 zo dňa 30. 5. 2019, to je tá 

prvá úprava. 

A druhá úprava je, že v častí bé (B) uznesenia v bode 

4 sa pri sa dopĺňa tento bod 4 novým bodom na konci, zatiaľ 

je to bod 4.8 a ten by mal znieť: 

4.8 primátor, eee, 198/2019 bod 2 zo dňa 30. 5. 2019, 

pôvodný termín je 31. 8. 2019 a nový termín je 

31. 12. 2019. 

Čiže, toto sú dve úpravy, ktoré navrhuje pán 

viceprimátor Káčer.  
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A prosím, pán primátor, môžte dať o tomto 

pozmeňujúcom návrhu teraz hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržal sa jeden, jedna, 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 1-Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 05. 2019 

návrh na zmenu návrhu uznesenia – nám. Káčer 

 Prítomní: 38 Áno 37 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  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  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  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)  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Keďže pán Budaj ten pozmeňovák čítal vlastne až na 

konci, tak teraz v poradí je ten môj pozmeňujúci návrh, 

ktorý sa týka doplnenia nového bodu 4.3 v tej častí bé (B) 

uznesenia v tom znení, v akom som ho čítal.  

A terajší bod 4.3 sa zmení na bod 4.4 a doplní sa tým 

spôsobom, v akom som ho vlastne čítal v rámci toho svojho 

vystúpenia. 

V oboch prípadoch sa menia termíny. Tam sa posúvajú 

termíny, lebo už uplynuli tie pôvodné lehoty.  

Pán primátor,  

môžte dať o tomto pozmeňujúcom návrhu 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 pri prijaté. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

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

26.9.2019 

Bod 1-Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 05. 2019 

návrh na zmenu návrhu uznesenia – p. Vetrák 

 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 ZDRŽAL SA 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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  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)  
 

Predseda návrhovej komisie 

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

Tretí pozmeňujúci návrh predložila pani poslankyňa 

Čahojová. 

Tento návrh spočíva v tom, že v časti bé (B) 

uznesenia v bode 5 vypúšťame bod 5.3, ktorým je číslo 

uznesenia 1036/2018 časť bé (B) zo dňa 21. 2. 2018. To je 

to uznesenie týkajúce sa Devína.  

Čiže, návrh je, aby sme vypustili bod 5.3 z návrhu 

uznesenia. 
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Pán primátor,  

môžte dať o tom návrhu hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 1-Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 05. 2019 

návrh na zmenu návrhu uznesenia – p. Čahojovej 

 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 ZDRŽAL SA 

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 
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M. Vlačiky ÁNO  
 
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  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  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)  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. A ešte máme posledný pozmeňujúci návrh a potom 

o návrhu ako celku.  

Čiže, posledný pozmeňujúci návrh je návrh pána 

poslanca Budaja. Spočíva v troch úpravách. 

Prvá úprava je tá, že v bod 4.1, keďže zostáva 

pôvodný termín, tak sa vypúšťa z toho, z tej časti bé (B) 

uznesenia.  

Čiže, bod 4.1 sa tým pádom vypustí. 

Bod 4.2, to je druhá úprava, sa tiež vypustí, keďže 

pôvodný, zostáva pôvodný termín plnenia uznesenia. 

A v bode 4.5 sa ten teraz navrhovaný termín 31. 10. 

2021 zmení na 31. 10. 2020. 

Zároveň, keďže dochádza k vypúšťaniu bodov 

a pridávaniu, tak potom v rámci úpravy toho uznesenia 

organizačné oddelenie v zmysle rokovacieho poriadku vykoná 

technické úpravy to toho znenia toho uznesenia. Ale teraz 

budeme hlasovať o návrhu pána Budaja tak, ako som ho 

spomenul. 
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Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 1-Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 05. 2019 

návrh na zmenu návrhu uznesenia – p. Budaja 

 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 ZDRŽAL SA 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 86 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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  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)  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Pán primátor, 

a ešte na koniec vás poporosím o dať hlasovať 

o uznesení ako o celku v zmysle tých prijatých 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, prosím, prezentujte sa a hlasujte o uznesení 

ako o celku (poznámka: nezrozumiteľné slovo) toho, čo sa 

prijalo. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasoval jeden poslanec alebo poslankyňa. 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že máme (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

hotový.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 1-Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 05. 2019 

hlasovanie o celku vrátane prijatých zmien 

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

 
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  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník 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 30. 05. 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie  

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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1.1 č.704/2016 časť C zo dňa 8. 12. 2016 

1.2 č. 796/2017 body 1 a 2 zo dňa 27. 4. 2017 

1.3 č. 1048/2018 zo dňa 21. 2. 2018 

1.4 č. 1114/2018 časť B bod 4 zo dňa 22. 3. 2018 

1.5 č. 38/2019 časť C bod 6 zo dňa 7. 2. 2019 

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

1.7 č. 108/2019 zo dňa 7. 3. 2019 

1.8 č. 198/2019 bod 1 zo dňa 30. 5. 2019 

1.9 č. 251/2019 zo dňa 27. 6. 20219 

 

 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

2.1 č. 186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 

2.2 č. 524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 

2.3 č. 240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003 

2.4 č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 

2.5 č. 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 

2.6 č. 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 

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

2.8 č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení 1033/2013 zo 

dňa 25. 4. 2013 
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2.9 č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 

2.10 č. 1147/2013 časť D bod 4 zo dňa 26. 6. 2013 

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

2.12 č. 1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 

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

2.14 č 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 

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

2.16 č. 692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016 

2.17 č. 942/2017 bod 3 zo dňa 28. 9. 2017 

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

2.19 č. 1114/2018 časť B body 1 a 2 zo dňa 22. 3. 2018 

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

2.21 č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 

2.22 č. 1212/2018 časť A body 1 a 2, časť B bod 1 zo dňa 

27. 9. 2018 

 

 

3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 
3.1 č. 943/2017 časť C bod 1 zo dňa 28. 9. 2017 

3.2 č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 
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B. schvaľuje  

4. 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 

4.1 primátor 
746/2017 
časť C 
zo dňa 29.3.2017 

T: pri 
najbližšom 
schvaľovaní 
zmien 
a doplnkov 
územného 
plánu 
hlavného 
mesta SR 
Bratislavy 

T: 
schvaľovaní 
zmien 
a doplnkov 
územného 
plánu 
hlavného 
mesta SR 
Bratislavy 
č. 09 
TK: 31. 12. 
2020 
a následne 
raz ročne 

4.2 primátor 

943/2017 
časť B bod 2 
časť B bod 3 
časť B bod 5 
časť C bod 1 
28. 9. 2017 

T: 
31. 10. 2017 
30. 9. 2018 
30. 10. 2017 
30. 6 2018 

T: 
30. 6. 2020 
30. 6. 2020 
30. 6. 2020 
30. 6. 2020 

4.3 primátor 
1001/2017 
časť B bod 2 
20. 11. 2017 

Pôvodný 
termín: 
15. 2. 2018 
Nový termín: 
30. 6. 2019 

T: 30. 11. 
2019 

4.4 primátor 
1114/2018 
časť B body 1, 2 
zo dňa 22. 3. 2018 

Pôvodný 
termín: 
T: bod 1 
     15. 9. 
2018 
     bod 2 
     17. 11. 
2018 
Nové termíny: 
28. 3. 2019 
26. 9. 2019 

T: 31. 10. 
2020 
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4.5 primátor 
1174/2018 
bod 2 
zo dňa 22. 6. 2018 

Pôvodný 
termín: 
T: 27. 9. 
2018 
Nový termín: 
30. 6. 2019 

T: 31. 3. 
2020 

4.6 primátor 

1212/2018 
časť A bod 1, 2, 
časť B bod 1 
zo dňa 27. 9. 2018 

Pôvodný 
termín: 
T:časť A body 
1a 2 
december 2018 
časť B bod 1 
december 2018 
Nový termín: 
30. 5. 2019 

T: štvrťročne 
 počnúc 1. 
10. 2019 

4.7 primátor 
198/2019 
bod 2 
zo dňa 30. 5. 2019 

T: 31. 8. 
2019 

31. 12. 2019 

 

5. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy 

5.1 č. 172/2015 zo dňa 11. 6. 2015 

5.2 č. 859/2017 časť B bod 2 zo dňa 25. 5. 2017 

koniec poznámky) 
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BOD 1A INFORMÁCIA O PRIJATÝCH OPATRENIACH 
NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH 
KONTROLOU MESTSKÉHO KONTROLÓRA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY V 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI ODVOZ A 
LIKVIDÁCIA ODPADU A.S., IVANSKÁ 
CESTA 22, BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo jedna A, eee, je ten presunutý bod 

z informácie, Informácia o prijatých opatreniach 

na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v obchodnej 

spoločnosti OLO. 

Kto tú informáciu dá?  

Nech sa páči, v ju, ju vy dáte tú info?  

Ing. Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Útvar mestského kontrolóra vy vykonal v prvom polroku 

kontrolu v spoločnosti OLO. Správa bola predložená.  

Poukázali sme tam hlavne na zlé hospodárenie čo sa 

týka eee služobných motorových vozidiel vrátane celého 

procesu obstarávania.  
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Táto správa bola predložená na mestské 

zastupiteľstvo.  

Súbežne, tak ako som vám aj na zastupiteľstve 

rozprával, bežala kontrola z Úradu pre verejné 

obstarávanie. V letných mesiacoch Úrad pre verejné 

obstarávanie ukončil kontrolu. Našiel pochybenia, udelil 

pokutu a spoločnosť OLO v tejto správe v druhej časti túto 

situáciu rozoberá.  

To je k tomuto. 

Čo sa týka spoločnosti OLO a plnenia nami uložených 

opatrení, tak ako je v tej správe uložené, tie opatrenia, 

ktoré oni prijali, z nášho pohľadu boli dostatočné. 

Samozrejme, ak z posledného rozhodnutia Úradu pre verejné 

obstarávanie vyplynú ďalšie povinnosti, kontrolovaný 

subjekt, to znamená OLO, musí tieto ďalšie kroky vykonať.  

Toľko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán Karman. Poslanec Karman,  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Zaregistroval som, pán primátor, že už bolo aj 

verejne prezentované, že bude podpísaná dohoda o urovnaní.  

Ja som sa ju snažil inak aj nájsť, pravdepodobne ešte 

nebola podpísaná, pretože nevidím teda žiadne jej 

zverejnenie. Tak to som sa chcel rovno opýtať teda, že ako 

to s tým vyzerá?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Daj si faktickú. Normálne si daj, daj si faktickú. 

To, môžte špecifikovať presne? 

Pani Kratochvílová,  

faktická, 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: 

Ja sa len spýtam, že teda akú dohodu máte (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). Akú dohodu máte na mysli?  
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Lebo teda pokiaľ my vieme, tak v OLO prebieha viac 

procesov. Skutočne, tam bolo nájdených veľa pochybení. 

Niektoré sa odstraňujú, alebo už odstránili. Ale konkrétne 

teraz neviem, čo máte na mysli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán, pán Karman.  

Môže ísť s faktickou? Nie?  

Dajte ho. Zapnite ho, prosím vás.  

Máte slovo. 

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

Mám na mysli presne tie vyjadrenia ohľadom služobných 

motorových vozidiel. To znamená, že eee predpokladám, že 

všetky tie zmluvy, alebo objednávky.  

To je inak ďalšia otázka možno na pána kontrolóra. 

neviem ako si to mám predstaviť. 

V podstate, jediné, čo som našiel, no tak je rámcová 

zmluva. Pokiaľ je podpísaná rámcová zmluva, tak 

predpokladám, že už tie jednotlivé objednávky potom nemusia 

byť zverejňované, ani žiadne som nenašiel. Tak to je 
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vlastne teda otázka, že akým spôsobom to bolo robené, že 

či, že či tam boli nejaké osobitné zmluvy na každé vozidlo, 

alebo proste, to boli objednávky, alebo už rovno sa 

fakturovalo na základe tej rámcovej zmluvy.  

Ale čo je, ďalšia vec, čo je taká poznámka, že ani tá 

samotná rámcová zmluva nie je zverejnená v OLe (OLO). 

Čiže, samozrejme, nie je niečo nie je zverejnené, no 

tak nie je ani platné. A ja predpokladám, že už doslo asi 

k jej zrušeniu. Aspoň tak si to vykladám. Ale ona bola 

teda. 

Teda, moja otázka znie: 

Bola táto zmluva niekde zverejnená? (gong) a  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Možno dáme slovo pánovi Vetrákovi.  

Ne nevieš to? Ty si tam predseda dozornej rady. Nie? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak skúsme ešte faktickú pani Kratochvílovú a potom 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, tak ja čo sa týka tých vozidiel, tak prebiehajú 

rokovania a má byť ukončený tento vzťah, ale ja mám 

informáciu spred dvoch dní, že je to ešte stále v procese. 

Ale blíži sa to ku koncu.  

Ja by som povedala, že tam teda nebol problém len čo 

sa týka prenájmu osobného, osobných vozidiel, ale aj 

problémy so spoločnosťou Bratislavská recyklačná 

spoločnosť, samotný nákup spoločnosti ako prebiehal 

s firmou Magna Energia, REDOX.  

Čiže, tých problémov, ktoré tam boli a ktoré sa ale 

skutočne riešia, tam bolo veľa.  

Možno bližšie k tým vozidlám by vedel pán kontrolór 

povedať, neviem, ale v každom prípade tuto prebiehajú 

viaceré procesy, ktoré teda majú spieť k tomu, aby to bolo 

v prospech spoločnosti OLO.  

To ešte nehovorím o spaľovni alebo o generátore a tak 

ďalej.  

Čiže, tých problémov je tam naozaj veľmi veľa, všetky 

sa riešia. Máme informáciu o tom, akým spôsobom sa riešia. 

Rieši sa to aj s právnickými kanceláriami, lebo sú to teda 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 100 

zmluvy veľmi komplikované a samotné procesy veľmi 

komplikované. 

Takže, ak by ste potom mali aj záujem sa dostať do 

toho hlbšie, tak (gong) (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To bude asi, asi najlepšie. Ako, tam si to nechať 

vysvetliť, čo vedia všetko.  

Poďme asi ďalej. 

Pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja už len krátko, lebo pani viceprimátorka v podstate 

všetko povedala.  

My sme viacerí poslanci v tej dozornej rade, teda, 

nebudem hovoriť len za seba, aktívne sa o to zaujímame. Je 

tam veľa tých neštandardných zmlúv.  

Ja tiež mám takú informáciu, lebo tuná nie je 

spomenuté nič o dohode o urovnaní, o ktorej hovorí pán 
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poslanec Karman, tá informácia aj pre nás bola taká, že 

vedenie OLO po analýze toho právneho vzťahu, alebo 

zmluvného vzťahu sa rozhodlo oznámiť tej firme, že sa 

ukončuje ten zmluvný vzťah, pretože výsledky kontroly 

a podobne. A tá firma to samozrejme neprijala s nadšením, 

takže sú tam ešte nejaké doťahovačky právne.  

Takže, tak to treba vnímať to ukončenie zmluvného 

vzťahu, že zatiaľ je to jednostranné oznámenie zo strany 

OLa (OLO), a uvidíme, že akým spôsobom sa to technicky 

ukončí a právne ukončí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že o tomto bode asi sa nehlasuje, nie? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  

Okej. To je informačný bod. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ešte predsa len niečo?  

Nechcete si to nechať potom, že všetko vám vysvetlia? 

Lebo už ste boli mimo poriadia.  
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Tak skúsme ešte veľmi rýchly pán, pán Karman, jedna 

nejaká poznámka pred tým, jak začneme ďalší bod. 

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

O ono to bolo tým, že som tam išiel cez faktickú, ale 

v podstate ten môj príspevok nebol dokončený. 

Takto. 

Áno, priznávam, niektoré, niektoré veci si veľmi rád 

nechám vysvetliť. A takisto samozrejme dúfam, že 

personálnymi zmenami sa práve takéto veci odstránia. Ale 

mám k tomu ešte naozaj viacero otázok, ktoré, ktoré, na 

ktoré sa pôjdem osobne popýtať.  

Ale niektoré určite podám ešte dneska ako 

interpeláciu, pretože je to skôr na vyjadrenie, vyjadrenie 

samotného OLa (OLO). 

Eee. Ešte posledná možno otázka na, na pána 

kontrolóra. 

Práve v tom opatrení, kde sa spomínajú služobné 

vozidlá a parkovanie na doma. Je to tak zvláštne 

formulované, ako keby tie vety vlastne nesúviseli. Jedna ve 

jedna eee vec je tá, že bol znížený počet tých áut, ktoré 

budú parkovať na doma a následne sa ďalej už potom píše, 

vozidlá, ktoré sú určené na súkromné účely, hej?  
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Čiže, otázka je, naozaj sa bavíme o logickom slede. 

To znamená, že vždy sa jedná o tie isté vozidlá a tých 

istých ľudí, ktorí to budú využívať, alebo sú to vlastne 

dve odlišné veci, že jedni to majú na parkovanie doma, lebo 

potom to vlastne bolo  znížené, myslím že len o dve autá. 

Alebo tak nejak. 

 

 

BOD 1B PERSONÁLNE ZMENY V DOZORNEJ RADE 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ 
PODNIK BRATISLAVA, AKCIOVÁ 
SPOLOČNOSŤ A ODVOZ A LIKVIDÁCIA 
ODPADU A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže ideme asi ďalej na bod jedna bé, (poznámka: 

nezrozumiteľné slová), že? Áno. Personálne zmeny v dozornej 

rade obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava 

a OLO. 

Dávam slovo pánovi Mazúrovi. 
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Mgr. Ján   M a z ú r ,  P h D . ,   zástupca riaditeľa 

magistrátu: 

Dobrý deň prajem. 

Takže predkladáme materiál Personálne zmeny 

v dozornej rade v obchodnej spoločnosti OLO, teda Odvoz 

a likvidácia odpadu, akciová spoločnosť. 

Ide v podstate zmenu, ide o zmenu v pozícii člena 

dozornej rady a síce mňa, odvolanie zástupcu hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy z dozornej rady obchodnej 

spoločnosti OLO, a es (a. s.) Ján Mazúr a vymenovanie za 

zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade 

obchodnej spoločnosti, spoločnosti pána Buocika.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej? 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Budeme, lebo sú to dva body, takže budeme hlasovať 

o každom postupne, hej? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No, tak potom treba dopovedať aj ten, to aj ten, toho 

Mateja Vagača. Ne? 
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To musí dopovedať, nie?  

Celé uznesenie treba potom. 

Môžeme zapnúť pána Mazúra?  Lebo keď hlasujeme  raz 

o tom, tak je to celé uznesenie, ktoré má dve časti a  

Mgr. Ján   M a z ú r ,  P h D . ,   zástupca riaditeľa 

magistrátu: 

Áno, prepáčte ešte. 

Druhá časť.  

Zároveň sa teda navrhuje odvolanie zástupcu hlavného 

mesta Slovenskej republiky  Bratislava z dozornej rady 

obchodnej spoločnosti pána Buocika z Dopravného podniku 

Bratislava, akciová spoločnosť a vymenovanie v tejto 

spoločnosti z dozornej rade za zástupcu hlavného mesta 

Slovenskej republiky  v Bratislave pána Vagača. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A OLO už som spomínal.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Je nám to jasné asi všetkým.  
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Otváram diskusiu k tomuto návrhu. Tak.  

Ešte skúste ešte raz, kto, kto chce niečo povedať. 

Prečo majú stopku poslanci? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Keď nikto nič nemá, tak dávam, odovzdávam s. 

Teraz. Pani Augustinič. Pani poslankyňa, nech sa 

páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Teda nemám nič proti Jankovi, ale chcem sa spýtať, 

lebo pán Mazúr bol naozaj že platný člen dozornej rady 

a teda tr, eee, tlmočil vždycky všetky informácie, ktoré 

sme my potrebovali smerom na úrad. A teda nám takýto člen 

vypadne, že teda tým pádom žiaden nominant úradu v dozornej 

rade nebude a keď budeme chcieť niečo riešiť, eee, mať 

otázky tohto charakteru, tak ako?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, nech sa páči. 
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Faktická, pán Košťál. 

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

Ja len na vysvetlenie.  

Viacmenej bude dochádzať k zmene stanov ešte na 

ďalšom zastupiteľstve v súvislosti aj s tými výberovými 

konaniami, ktoré teraz dobiehajú. A teda bude otázka potom 

zastupiteľstva akým spôsobom vieme rozšíriť dozornú radu aj 

o zástupcu mesta. V tomto prípade pána Mazúra.  

To znamená, že ne nie nie je možné to rozširovať 

automaticky ten ďalší počet, lebo sa to naväzuje potom aj 

na počet členov dozornej rady zo strany zamestnancov.  

Takže my to musíme vyriešiť v tej ďalšej zmene 

stanov, ktorá bude myslím na stole v októbri alebo 

v novembri. A v tom prípade tam bude dovolený potom aj 

zástupca mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Asi odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Pán Korček. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 108 

Predseda návrhovej komisie 

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

Pán Korček bol pôvodne prihlásený, myslím, riadne, 

len potom nejak vypadol odtiaľ. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak pán Korček,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja chcem reagovať na to, čo povedal pán riaditeľ 

magistrátu. 

Len potom celkom tomu nerozumiem, lebo zbytočne 

budeme zaťažovať spoločnosť ďalšími nákladmi, keď potom 

rozšírime dozornú radu o ďalšieho člena. A dokonca neviem, 

či nebudeme mať povinnosť rozšíriť dozornú rado o ďalšieho 

zamestnanca.  

Takže, nechápem, nechápem tejto zmene.  

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

A ja chcem dodať k tomu, že hlavným nástrojom 

poslancov pre kontrolu teda je samozrejme vaša účasť 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 109 

v dozornej rade, zároveň my sme na meste vytvorili referát 

majetkových práv mesta, kde sú štyria ľudia, ktorí sa 

venujú práve komunikácii s mestskými podnikmi, s kontrolou 

mestských podnikov, tým pádom sú aj nástrojom pre vás 

poslancov na na informácie.  

Takže pre nás akože, toto je, toto je naozaj funkčný 

nástroj, nie len účasť, účasť zam (gong) zástupcu mesta 

v dozornej rade. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Chcete ešte reagovať? Alebo neviem prečo. To sa ide 

cez faktickú?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, ty si mal faktickú, už to (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). Dobre. 

Tak to znamená, že poďme asi ďalej.  

Áno, nech sa páči. Teraz to ide cez faktickú. 

Pán Korček,  

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

Ďakujem za slovo. 

Len naozaj tomu potom nerozumiem. Lebo ja som 

podpredseda dozornej rady, či, či je nespokojnosť 

s činnosťou dozornej rady, keď ju budeme rozširovať 

o ďalšieho člena? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán riaditeľ magistrátu. 

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

Som to hovoril ako o o jednej z možností, že môžeme 

urobiť, ak tam chceme mať zástupcu mesta, tak im musíme tie 

poč. Tie počty sú také, že musíme rozšíriť tú dozornú radu 

o aj o zástupcu zamestnancov. Také sú počty. To môžeme, 

samozrejme, zmeniť. Ale to už je na zastupiteľstve. 

Ale keď ide o informácie, ktoré potrebujete pre 

zastupiteľstvo, tak reálne si na zasadnutie dozornej rady 

môžete prizvať našich zástupcov z referátu majetkových práv 

a tí vám všetky informácie budú poskytovať.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, faktická, pán Vetrák. Alebo akáto. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len krátko, že vieme to vyriešiť dočasne tak, le 

že ja ako predseda dozornej rady budem prizývať ako hosťa 

na zasadnutie dozornej rady pána Mazúra, alebo koho mi 

poviete, ako zástupcu úradu, až kým sa nevyrieši formálne 

ten problém novelou stanov. 

Takže, keď mi poviete koho mám prizvať, ja ho rád 

prizvem, lebo naozaj, pán Mazúr bol platným členom a a aj 

má nejaké rozrobené veci s tým klaudom (Cloud) a podobne, 

nechcem to tu nejako rozvádzať. 

Takže ho prizvem ako hosťa, alebo niekoho iného, koho 

mi poviete.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Asi odovzdávam slovo návrhovej komisii v tom prípade. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Je to nový materiál, ale bol distribuovaný všetkým 

vám v písomnej forme, takže nebudem čítať celý ten návrh 

uznesenia. Máte ho, máte ho pred sebou. Má štyri body. A1, 

A2, bé (B)1, bé (B)2. týka sa zmien, jednak spoločností 

Dopravný podnik Bratislava a jednak spoločnosti OLO. 

Pán primátor,  

môžte dať o ňom hlasovať. 

Keďže tam nie sú žiadne pozmeňujúce návrhy, tak tak, 

ako bol predložený.  

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 tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslankýň alebo poslanci. 

Poďme, ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 1B-Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

a Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 Prítomní: 37 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
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   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček NEHLASOVAL 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

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 dozornej rade obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť a Odvoz a 

likvidácia odpadu a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A1. schvaľuje 

v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, Bratislava, IČO 

00492736: 

odvolanie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej 

rady obchodnej spoločnosti: Mgr. Ján Buocik 

vymenovanie za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v 

dozornej rade obchodnej spoločnosti: Ing. Matej Vagač 
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A2. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť pri výkone pôsobnosti 

valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny podľa časti 

A1 tohto uznesenia. 

B1. schvaľuje 

v obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so 

sídlom Ivanská cesta 22, Bratislava, IČO 00681300:  

odvolanie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej 

rady obchodnej spoločnosti: Mgr. Ján Mazúr, PhD. 

vymenovanie za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v 

dozornej rade obchodnej spoločnosti: Mgr. Ján Buocik 

 
B2. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Odvoz a 

likvidácia odpadu a.s., pri výkone pôsobnosti valného 

zhromaždenia a vykonať schválené zmeny podľa časti B1 tohto 

uznesenia. 

koniec poznámky) 
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BOD 2 INFORMÁCIA O PLNENÍ PRÍJMOV A 
ČERPANÍ VÝDAVKOV ROZPOČTU HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY ZA I. POLROK 
2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod dva, Informácia o plnení príjmov a 

čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 

I. polrok 2019. 

A nech sa páči, slovo má Matúš Lupták. 

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

financií: 

Ďakujem. 

Tento materiál je informáciou o plnení rozpočtu za 

prvý polrok v podobnej štruktúre ako samotný rozpočet. 

Takže, je to taká knižka. Verím, že ste mali čas sa s ňou 

oboznámiť.  

Čo sa týka tej nejakej konkrétnej informácie, je to 

zhrnuté na tej prvej strane v tej informácii.  

To, čo vidíme v tom rozpočte je, že aj z dôvodu 

rozpočtového provizória a z dôvodu nejakého prehodnocovania 

povedzme viacerých investičných projektov, to čerpanie 
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kapitálových výdavkov je zatiaľ za ten prvý polrok slabé. 

Rozbieha sa teraz v tom druhom polroku aj kvôli teda 

Karloveskej radiále, ktorá začala až v júni.  

Čo sa týka bežných výdavkov, tam to čerpanie je 

v princípe veľmi pravidelné, a teda nejak kopíruje ten stav 

roka kde sme. 

Čo sa týka príjmov. Očakávame aj na základe vývoja za 

prvý polrok, naozaj teda za tie aktuálne čísla, ktoré máme 

teraz, mierne vyšší výber dane z nehnuteľnosti a dane 

z príjmov fyzických osôb oproti rozpočtu, ktoré 

pravdepodobne pôjde celkovým vyšším bežným príjmom mesta.  

Tento pozitívny stav však asi tento rok nastane 

poslednýkrát, eem, eee, čo sa teda z dôvodu nejakej 

zhoršujúcej sa ekonomickej situácie a niektorých 

legislatívnych zmien, ktoré v posledných dňoch prešli 

parlamentom.  

Takže, to, ešte si to tento rok užime.  

Čo sa týka iných, iných príjmov, otá otázne je 

časovanie toho, kedy dostaneme peniaze na 

Dúbravskokarloveskú radiálu od ministerstva dopravy, 

respektíve teda z Európskej komisie. Boli tam nejaké 

prieťahy z ich strany.  
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Takže, robíme všetko pre to, aby ešte tento rok sme 

začali čerpať prvé peniaze a nemuseli to všetko tento rok 

hradiť z vlastných.  

a to je asi, asi za mňa zatiaľ všetko. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomto bodu programu. 

Ja možno iba poviem na začiatok, že asi viete, že 

Bratislava príde budúci rok o osem miliónov eur a mestské 

časti štyri milióny eur. Hej? Ten zákon bol odhlasovaný, 

takto to máme vyrátané.  

Takže, mm, to je tá horšia správa.  

Ale otváram samozrejme diskusiu k tomuto návrhu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Keďže nebol  podaný žiadny pozmeňujúci ani doplňujúci 

návrh, tak budeme hlasovať o návrhu uznesenia v znení, 

v akom nám bolo predložené. 

Čiže, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  

materiálu  berie na vedomie informáciu o plnení príjmov 

a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 

prvý prvý polrok 2019. 

Pán primátor,  

môžte dať o tomto návrhu 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 tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 2-Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám.  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   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

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

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo tri, Návrh na zmenu rozpočtu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na rok 2019. 

Pán Lupták,  

máte slovo. 

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

financií: 

Ďakujem. 

Takže, v nadväznosti na materiál, ktorý sme práve 

schválili, predkladáme návrh na zmenu rozpočtu.  

V tomto, v tejto zmene rozpočtu sú odrazené, 

napríklad, hlavne teda prvé zvýšenie odhadu toho príjmu 

z dane z príjmov fyzických osôb, základné vy, základné 

oblasti výdavkov. 

Prvom, prvý je mandatórny a je to nárast výdavkov pre 

neštátne školy a školy v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkev, 

cirkví a cirkevných spoločenstiev. Je to vec, s ktorou, 

s ktorou nemôžme nič robiť.  
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A druhá, druhá oblasť je navýšenie rozpočtu na 

výsadbu s, na výsadbu stromov a iných drevín. Vysadených 

bude dväťstosedemdesiat nových stromov a päťstosedemnásť 

náhradných po výruboch.  

Tým že je to nejaký prvý pr prvý zárez do toho, do 

toho avizovaného plánu desaťtisíc stromov.  

Taktiež sa tam upravujú viaceré investičné výdavky, 

ktoré boli pri v priebehu toho prvého polroka prehodnotené, 

možno niektoré sa odsúvajú na ďal do ďalšieho roku, 

niektoré nebudú realizované vôbec. Eem a sú tam ďalšie 

nejaké menšie, menšie, menšie zmeny, ktoré sú popísané 

v materiáli.  

Takže, toto sú nejaké najväčšie, najväčšie zmeny. 

Takže asi zatiaľ toľko. 

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán poslanec Cmorej,  

máte slovo. 
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Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja sa chcem spýtať, nevidím v tej úprave rozpočtu 

zvýšenie kapitálových výdavkov, respektíve ich presun na 

detské ihrisko, ktoré má byť realizované na Pečnianskej pre 

GIB. Tak sa chcem spýtať, či to tam je.  

A v tejto súvislosti sa chcem taktiež spýtať pána 

riaditeľa magistrátu, lebo akosi nedostávam adekvátne 

odpovede na moje otázky, že, že ako to je so zabezpečením 

projektovej dokumentácie a s preplatením prípravy. 

Žiaľbohu, musel som si sám zaobstarať architektku 

a geodeta, ktorý to nakreslili. A akosi už mesiac a pol 

čakáme na to, kedy tam bude urobená tá zmluva. Tak by som 

chcel vedieť, či to bude zajtra až, alebo pozajtra, alebo 

kedy to bude hotové konečne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže za zhotoviteľa asi prvá odpoveď. 

Či za zhotoviteľa, predkladateľa. 
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Matúš   L u p t á k ,  MA,   poverený vedením sekcie 

financií: 

Ďakujem. 

Čo sa týka samotného ihriska, mám za to, že to už 

bolo v zmenách rozpočtu niekedy v minulosti. Takže. Ale 

viem to preveriť, ale mám za to, že to už v rozpočte GIB 

mal, len teda sa, teda riešila sa tá, rie riešilo sa presne 

toto, že ešte to nebolo nakreslené a tak ďalej.  

Takže, že tu sme to neriešili, lebo mal som za to, že 

už to je v rozpočte. Rozpočtovo vyriešené, len teda, treba 

to doriešiť technicky a procesne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

K tomu procesu riaditeľ magistrátu, poprosím. 

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

Uhm. Dobre, no. 

My sme spolu komunikovali a teda očakávam, že ak je 

nejaký problém, tak tú informáciu budem mať. myslel som, že 

šta, tá dokumentácia, respektíve tá faktúra je už 

preplatená. Lebo tam externý dodávateľ ako keby 

zabezpečoval tú službu. 
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Chcem možno ale povedať, že my sme sa bavili o tom, 

že treba, treba možno zmeniť to očakávanie, že tie odborné 

útvary nemajú niektorí z tých, z tých pracovníkov.  

Takže, bude to treba zabezpečovať externe. Ak je teda 

problém s dodávateľom, teda respektíve s tým preplatením 

nejakej faktúry, respektíve tej dohody, tak to potrebujem 

vedieť a môžme to riešiť. A ide už iba o tú procesnú vec.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Cez faktickú asi. 

Skúsme ešte pána Cmoreja dať. Niečo ešte chce k tomu 

povedať.  

Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No tak, ja som to riešil aj s vami, aj s pánom 

Konečným a bolo dohodnuté, že tak to bude nejakú dohodu 

o vykonaní práce a to jednoducho o o ako odpovede 

neprichádzajú, že kedy to už bude hotové konečne. 

Takže,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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No, pokiaľ ja viem, tak nie a neviem sa proste 

dopátrať odpovede, kedy to bude konečne hotové. 

A k tomu teda bola aj ďalšia otázka, ktorú som 

smeroval na pána Konečného, ale tiež som sa ešte 

nedozvedel, že ako chcete riešiť to, že na GIBe že vraj 

máme nejakých osemdesiat obstarávaní, ktoré nemá kto 

obstarať.  

A ja som, ja si myslím, že najrozumnejšie, 

najrozumnejšie by bolo jednoducho zazmluvniť nejakú 

agentúru. Pokiaľ viem, máme veľmi schopného šéfa 

obstarávania tu na meste, tak ja si nemyslím, že by bol 

problém nájsť tri, štyri agentúry z dobrými referenciami 

a dať tam nejakú kapitálovú injekciu, aby sme sa dostali 

cez toto úzke hrdlo a. No.  

A ja rozumiem, že nemôžme očakávať, že všetko pôjde 

úplne po masle, ale už sa to trošku vlečie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Normálne faktickými môže hocikedy? Chceš faktickú?  

Pani vicestarost, viceprimátorka Kratochvílová. 
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Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha, ďakujem, už mám slovo. 

Ja som trošku neskôr vstúpila do tejto diskusie. 

Okrem iného, teraz s GIBom robíme to, že robíme 

revíziu všetkých projektov, ktoré majú na nejakom účte, 

alebo na ktoré majú poverenia. Tam takisto sa snažíme 

zredukovať, alebo  teda tie projekty, ktoré sa javia ako už 

nerealizovateľné, vylúčiť z tohoto procesu.  

Samozrejme, hovorím aj o to, ako, ako obsta, o tom, 

ako obstarávať. Je to zoznam osemdesiatich šiestich, taká 

obrovská tabuľka, ale dávame to do poriadku.  

A ďakujeme za to, čo ste povedali, berieme to na 

vedomie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Keďže nebol predložený žiadny pozmeňujúci ani 

doplňujúci návrh, budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, 

ako nám bolo predložené.  

Čiže, schvaľujeme zmenu rozpočtu v tom znení, v akom 

sa nachádza v materiáli. 

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 tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula pani poslankyňa  a poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

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

 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   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   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

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

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 

2019 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 

nasledovne: 

1. zvýšenie bežných príjmov o 679 574,00 Eur, 

2. zvýšenie bežných výdavkov o 913 474,00 Eur, 

3. zníženie kapitálových príjmov o 500 000,00 Eur, 

4. zníženie kapitálových výdavkov o 733 900,00 Eur. 

koniec poznámky) 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 132 

BOD 4 NÁVRH NA OBSTARANIE NOVÉHO ÚVERU PRE 
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štyri, Návrh na obstaranie nového 

úveru pre hlavné mesto SR Bratislava. 

Matúš Lupták,  

máš slovo. 

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

financií: 

Ďakujem. 

Tak do tretice v nadväznosti aj teda na schválený 

rozpočet, v ktorom sa s týmto úverom počítalo 

a v nadväznosti na to, že už sa teda rozbehla modernizácia 

Dúbravsko-karloveskej radiály, na spolufinancovanie ktorej 

bude tento úver primárne použitý, predkladáme teda návrh na 

obstaranie nového úveru vo výške desať miliónov eur pre, 

pre hlavné mesto. 

Proces obstarania tohto úveru je, je popísaný 

detailne v dôvodovej správe, bol to (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) až temer až trojkolové, trojkolové 

výberové konanie.  
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Oslovili sme sedem bánk. Postupne sme spresňovali 

niektoré požiadavky, ktoré od nich chceme. Nakoniec sme sa 

dostali k štyrom ponukám od štyroch bánk v štyroch rôznych 

alternatívach nejakých, nejakých ponúk. Eee tie ponuky sa 

delili na variabilnú a fixnú úrokovú sadzbu a na 

alternatívu bez platobného styku a s platobným stykom.  

Tieto alternatívy sme vyšpecifikovali a na základe 

nejak teda odpovedí od bánk, od nejakých konzultácií aj 

v kontexte toho, že súčasná finančná situácia je taká na na 

trhoch, že fixné úrokové sadzby sú temer totožné 

s variabilnými, tak ak si môžeme teraz zafixovať výhodnú 

úrokovú sadzbu, tak   sa nám to oplatí.  

A teda tie ponuky, ktoré prišli, sú zaujímavé. Sú 

zhrnuté v tabuľke na strane tri materiálu. Najvýhodnejšia 

ponuka bola na úrovni nula celá nula sedem percenta per 

annum, fixná úroková sadzba so splatnosťou do konca roka 

2026.  

Tá, táto ponuka teda bola vyhodnotená ako 

najvýhodnejšia.  

Ostatné ponuky sú vyšpecifikované v tabuľke z dôvodu 

nejakej ochrany obchodného tajomstva, tie jednotlivé banky 

tam nepomenúvame, ale teda to, čo, samozrejme, teda povedať 

môžeme, lebo tá zmluva bude aj tak zverejnená, teda že 

úspešná banka, eee, banka A je Unikredit (UniCredit). Takže 
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zmluva bude po schválení tohto materiálu podpísaná s bankou 

Unikredit (UniCredit) na alternatívu fixnej úrokovej sadzby 

bez povinnosti platnobného styku na úrovni nula celá nule 

sedem percent a per annum. 

Takže to, toľko zatiaľ za nás.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Keďže sa.  

Aha, nech sa páči. 

Pán poslanec Záhradník.  

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

Ďaku, ďakujem pekne za slovo. 

Ja sa priznám, že keď som čítal ten materiál, som 

najprv mal pocit, či sa nestala chyba v desatinnej čiarke, 

lebo naozaj vysúťažiť podmienky také, aké boli navrhnuté za 

nula celá nula sedem pri sedemročnom úvere fixovanom bez po 

potreby platnobného styku, tak je podľa mňa mimoriadne 
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výhodné. O niečom to svedčí. A to je situácia, aká je na 

trhoch.  

Myslím si, že ako, toto, takýto úver určite treba, 

treba zobrať, lebo je pre mesto výhodný, až som teda začal 

uvažovať, že či by nám nevedelo pomôcť a taký sindikovaný 

úver aj pre mestské časti vybaviť v týchto kondíciách, 

možnosť, okrem Devína, tam by to asi neakceptovali. Tak to 

by možno pre plnenie niektorých investičných priorít bolo, 

bolo žiadúce. 

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. 

Keďže sa nikto ďalší neprihlásil do diskusie, tak 

poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja to uznesenie prečítam celé, keďže ide o úver vo 

výške desať miliónov eur. On ne 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No o musia mať zapnutú (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) z organizačného. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

financií: 

Ja ja sa ospravedlňujem, len sme si teda uvedomili, 

že v uznesení nie je pomenovaná tá banka, ktorá bola 

výhodná, takže ja by som chcel poprosiť pani, pani 

námestníčku, že ak teda akceptuje  a osvojí si 

autoremedúrou, a teda či, ak to aj zastupiteľstvo schváli, 

aby sme do bodu A doplnili na koniec tohto u tohto bodu, na 

základe najvýhodnejšej ponuky s Bankou Unikredit benk Ćech 

repablik and Slovakia (UniCredit Bank Czech and Slovakia), 

ak mám pocit, že tak, tak sa volajú presne. Vieme to potom. 

V materiáli je presný názov teda banky. Aby bolo zrejmé, že 

s kým máme tú zmluvu podpísať.  
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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, osvojujem si te túto zmenu, alebo toto doplnenie 

autoremedúrou. 

Takže, môžeme dať hlasovať o tomto bode?  

Návrhová komisia?  

Predseda návrhovej komisie 

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

No, dobre.  

Tak ja prečítam teda to uznesenie.  

Ja si to len overujem ten názov. Už to tu vidím. Ak 

to je tá, ktorú ste spomínali, ako pán spracovateľ.  

Takže, návrh uznesenia.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

po A. schvaľuje v súlade so schváleným rozpočtom na roky 

2019 až 2021 podpísanie úverovej zmluvy na čerpanie nového 

úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu v sume desať miliónov 

eur na plnenie funkcií hlavného mesta SR Bratislavy 

na základe najvýhodnejšej ponuky od Unikredit benk Ček 
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ripablik end Slovakia, a es (UniCredit Bank Czech Republic 

and Slovakia, a.s.) eee. To je bod A. 

A bod b0 (B) je: 

Splnomocňuje primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

na podpísanie úverovej zmluvy a zabezpečenie čerpania 

nového úveru v sume desať miliónov eur na rok 2019. 

Pani viceprimátorka,  

teda aj s touto zmenou zobratou autoremedúrou, tak 

som to, tak som tomu porozumel, 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Predseda návrhovej komisie 

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

môžete dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva poslancov. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 4-Návrh na obstaranie nového úveru pre hlavné mesto SR 
Bratislavu 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 140 

 
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   G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

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

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na obstaranie nového úveru pre hlavné mesto SR 

Bratislavu 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A schvaľuje 

v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2019 – 2021 

podpísanie úverovej zmluvy na čerpanie nového úveru pre 

hlavné mesto SR Bratislavu v sume 10 000 000,00 Eur na 
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plnenie funkcií hlavného mesta SR Bratislavy na základe 

najvýhodnejšej ponuky UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s. 

B. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

na podpísanie úverovej zmluvy a zabezpečenie čerpania 

nového úveru v sume 10 000 000,00 Eur na rok 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 5 SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU 
INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 
31.12. 2018 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pokračujeme bodom číslo päť, Správa nezávislého 

audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky 

k 31. 12. 2018. 

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

financií: 

Ďakujem pekne. 

Tak v júni, alebo v máji, ak si dobre pamätám, sme 

schvaľovali záverečný účet, ktorého súčasťou nebola správa 

nezávislého audítora kvôli nejakým našim interným problémom 

v obstarávaní sme ešte v tom bode správu audítora nemali. 

Teraz ju už máme, takže ju predkladáme v zmysle prísľubu 

ako samostatný bod na zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

Je to teda správa k individuálnej účtovnej závierke 

za rok 2018. Správa je teda v kompletnom znení priložená 

ako súčasť materiálu. 

Nejaké zhrnutie toho, toho audítora je na tých prvých 

stranách. A názor audítora je podmienený z viacerých 

dôvodov, ktoré sa z veľkej časti opakujú aj z minulých 

rokov. Sú tam, už len v bodoch ich prejdem.  

V prvom rade je tam rezerva na súdne spory, ktorú 

podľa audítora tvoríme príliš vysokú a mala by byť nejakým 

spôsobom zreálnená aj na základe nejakých skutočných rizík 

toho, kde nám hrozí, hrozí aj plnenie. 

Ďalej audítor nedokázal overiť hodnotu viacerých 

našich majetkov, predovšetkým pozemkov, ktoré mesto 

nadobudlo v rámci ROEPu (ROEP), z toho dôvodu, že nemáme 
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ešte momentálne na meste nejakú jasnú cenovú mapu, na 

základe ktorej by sme ohodnocovali tieto majetky. Takže to 

len audítor nevedel, nevedel oceniť. 

Ďalej sú tam v rámci nejakého účtovného vzťahu 

s Generálnym investorom Bratislavy viaceré nedoriešené 

investície, čo z ktorého dôvodu prebieha aj revízia týchto 

projektov, aby sa to nejakým spôsobom vyčistilo. A teda, 

investície, ktoré sa aj v minulosti dávno robili, sa 

uzavreli. A teda, ani GIB si ich nedržal ako nedokončené 

a aby mi sme ako v transferoch nedržali ako nedokončené. 

A ďalej sú tam ešte nejaké, nejaké menšie účtovné, 

účtovné pripomienky. 

Tento list, list odporúčaní a tieto zistenia boli 

prezentované vedeniu a s kolegom na oddelení účtovníctva sa 

nimi postupne zaoberáme a budeme ich, budeme ich 

zapracovávať tak, aby už v ďalšej správe audítora boli 

z veľkej časti vyriešené.  

Takže zatiaľ toľko. 

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 
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Pani starostka Čahojová,  

máte slovo. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja som si prečítala správu a nemám otázky k jej 

obsahu, aj chápem, prečo bola predložená až teraz.  

Ja by som sa však chcela spýtať vedenia hlavného 

mesta, že máme nejakú rámcovú zmluvu so spoločnosťou Dilojt 

(Deloitte), že či ju budeme čerpať až do konca doby trvania 

tejto rámcovej zmluvy, alebo, a do kedy to je. A či 

neuvažujeme o zmene audítora. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, odpoveď, Matúš Lupták. 

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

financií: 

Ďakujem. 
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Ja vysvetlím. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je táto 

správa tak neskoro. Lebo momentálne ešte prebieha teda 

verejné obstarávanie na nového audítora. Naa.  

Mal (poznámka: nezrozumiteľné slovo) pôvodne na 

všetky štyri roky už tento audit mal byť podľa tej novej 

zmluvy, ale kvôli tým prieťahom nebol.  

Takže blížime sa k nejakému vyhodnoteniu tohto verej 

tohto verejného obstarávania. Takže na ďalšie, minimálne 

teda tri roky, už by mal byť obstaraný nový audítor. Teda 

uvidíme, kto vyjde úspešne z toho, z toho obstarávania. Ale 

mala by to byť nová, nová zmluva, do ktorej by mali byť 

zapojené aj mestské podniky.  

Takže, mali by sme mať opäť akoby jedného audítora, 

ktorý bude vedieť zaudítovať nie len mesto, ale aj akcio 

naše akciové spoločnosti a tým pádom aj akoby nejak dobre 

zvládnuť tú konsolidáciu a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

S faktickou pani starostka Aufrichtová,  

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

Tá zmluva rámcová už vypršala, podľa mojich 

informácií. Nie? Áno.  

Ale nebolo povedané, že už ne neplatí vôbec, tá 

zmluva s Delojtom (Deloitt). Normálne im vypršalo jej 

obdobie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán poslanec Polakovič.  

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

V správe je uvedené, že nám vlastne chýba tá cenová 

mapa, aby sme vedeli odhadnúť hodnoty pozemkov. 

Ja by som sa rád spýtal, že či teda pracujeme na 

príprave nejakej cenovej mapy a výhľadovo kedy? Alebo aký 

je proces? A výhľadovo, kedy by mohla byť predložená, alebo 

schválená? 

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

financií: 

Ďakujem.  
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A áno, pracujeme na tom.  

Neviem teraz presne, v ak akom aktuálnom stave to je. 

Rieši to primárne teda sekcia nehnuteľností, ale sú 

spoločnosti, teda predovšetkým, napríklad, národná 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) realitných kancelárií, 

ktorá takúto cenovú mapu zostavuje na základe skutočných 

predajov a ponúkajú to ako službu.  

Takže, s ni s nimi rokujeme, aby, aby sme prístup 

k takýmto dátam mali. 

Takže dúfam, že to ešte do konca tohto roka budeme, 

budeme mať k tomu prístup.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v  znení: 
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu 

individuálnej účtovnej závierky k 31. 12 2018. 

 

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 tridsať. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 5-Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej 
účtovnej závierky k 31.12. 2018 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 
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J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám.  

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   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

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

 

koniec poznámky)  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 150 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej 

závierky k 31. 12. 2018 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej 

závierky k 31. 12. 2018. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 6 ZÚČTOVANIE VZŤAHOV DOPRAVNÉHO 
PODNIKU BRATISLAVA, AKCIOVÁ 
SPOLOČNOSŤ, S ROZPOČTOM HLAVNÉHO 
MESTA ZA ROK 2018 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod šet, šesť, Zúčtovanie vzťahov Dopravného 

podniku Bratislava, akciová spoločnosť, s, Dopravného 
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podniku Bratislava, akciová spoločnosť, s rozpočtom 

hlavného mesta za rok 2018. 

Nech sa páči, člen predstavenstva Dopravného podniku 

Bratislava. 

Alebo aj Matúš Lupták? Všetci traja spolu? Neviem, 

kto bude hovoriť, tak.  

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

financií: 

Ja to v skratke uvediem a potom nechám kolegov 

z dopravy a teda z Dopravného podniku, aby možno odpovedali 

na detailnejšie otázky. 

Ale teda ide o materiál, ktorý tiež mal byť súčasťou 

záverečného účtu, ale v tom čase ešte ani Dopravný podnik 

nemal teda dokončenú účtovnú závierku. 

Takže ide v zmysle zmluvy od teda nejaké vyúčtovanie 

ekonomicky oprávnených nákladov za minulý rok v porovnaní 

s tým, aký, ak, akú úhradu mesto poskytlo Dopravnému 

podniku. Ten rozdiel je teda vyčíslený v materiáli. Ide 

o približne osem miliónov.  

My sme už v rozpočte s nejakou sumou na, na 

vysporiadanie tejto pohľadávky počítali. Bude po potrebné 
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ju navýšiť o približne tri milióny. Táto zmena by mala 

nastať v zmenách rozpočtu ku koncu roka.  

A teda, detaily asi už potom nechám na nejakú 

prípadnú debatu a teda odpovede Dopravného podniku. Ale 

toto je, by predmetom toho materiálu tiež mal byť, zvykne 

byť súčasťou záverečného účtu. Ale teda nebol.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, do. Chcete niečo doplniť? (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) 

Ing. Michal   G a j a n ,    vedúci oddelenia účtovníctva a 

pohľadávok: 

Ak môžem, ďakujem. 

Ja by som len doplnil, že z tej sumy osem miliónov 

šesťdesiatpäťtisíc eur sú najvyššie časti nafta, približne 

v sume jedna a pol milióna a zbytok osobné náklady, teda 

mzdy zamestnancov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Nech sa páči. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Nebudem navrhovať žiadnu zmenu uznesenia ani 

doplnenie, len sa chcem opýtať, tam v tom bode cé (C) toho 

uznesenia v bode 2.2, tam žiadame vlastne predsedu 

predstavenstva, aby vykonal kroky na zníženie rastu tých 

ekonomicky oprávnených nákladov. Sú tam vymenované tie 

oblasti, ktoré teda sú také asi finančne najnáročnejšie, 

ako sa pamätám, keď som bol ešte v dozornej rade Dopravného 

podniku. Nie len tá motorová nafta, ale viem, že aj tie 

náhradné diely tam boli nie tak veľmi šťastným spôsobom 

nazhromažďované a nakupované a potom nevyužívané. 

Ale chcem sa spýtať, či sa riešilo v rámci tej 

diskusie o tom znižovaní tých nákladov, povedzme, aspoň 

nejaké zastabilizovanie a nezvyšovanie aj tých osobných 

nákladov. Lebo myslím si, že tie mzdové náklady sú tiež 

súčasťou tých ekonomicky oprávnených nákladov. A teda, nie 

že by som niekomu nedoprial, ale myslím si, že osobne, že 

kým sa nestabilizuje tá situácia, že by aspoň nemali rásť 
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tie osobné náklady. Nemusia sa znižovať zrovna. To sa ani 

nedá, keď sa podpísali tie pracovné zmluvy, ale nemali by, 

podľa mňa, rásť.  

Nemusí to byť v tomto uznesení, len či prebehla taká 

diskusia, že by, povedzme sa, nejakým spôsobom aj toto 

zastabilizovalo? Lebo ten Dopravný podnik je v tomto taký 

výnimočný, že sa vlastne tie mzdové náklady automaticky 

prehadzujú potom do toho vzťahu s mestom, ktoré to 

prepláca. V iných tých mestských podnikoch to, to tak nie 

je.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

S faktickou pani prvá 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: 

Ja by som rada zareagovala na pána Vetráka. 

Je potrebné asi si pozrieť stránku Dopravného 

podniku. Bolo tam vlastne, alebo je tam zverejnené také 

akési zúčtovanie. Už to dočasné riadenie Dopravného podniku 

pod vedením pána Michala Dekánka urobilo tieto kroky. Je to 
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tam aj vyčíslené. A myslím, že súčasné vedenie Dopravného 

podniku v tomto trende pokračuje. 

Takže, tie základné informácie sú na stránke 

Dopravného podniku.  

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: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, ktorý je pomerne 

rozsiahly na celú stranu, tak ho nebudem čítať, len uvediem 

krátko, že schvaľujeme to, že mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní  materiálu  

jednak berie na vedomie protokol o vyhodnotení 

a odsúhlasení tých ekonomicky oprávnených nákladov a aj 

samotné vyhodnotenie,  

schvaľujeme výsledné zúčtovanie finančných vzťahov 

k Dopravnému podniku  

a žiadame primátora, aby vykonal zúčtovanie 

finančných vzťahov k Dopravnému podniku  
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a žiadame predsedu predstavenstva, aby poskytol 

súčinnosť magistrátu a vykonal kroky na zníženie rastu 

ekonomicky oprávnených nákladov. 

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 dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 6-Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, 
akciová spoločnosť, s rozpočtom hlavného mesta za rok 2018 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 
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M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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   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   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

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

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zúčtovanie vzťahov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, s rozpočtom hlavného mesta 

SR Bratislavy za rok 2018 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

A. berie na vedomie 

1. protokol o vyhodnotení a odsúhlasení ekonomicky 

oprávnených nákladov a výšky úhrady za služby vo 

verejnom záujme za rok 2018 v súvislosti s plnením 

Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a 

zabezpečení mestskej hromadnej dopravy na roky 2014 – 

2023 za rok 2018, 

2. vyhodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov a výšky 

úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2018 v 

súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo 

verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej 
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dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave na roky 2014 – 2023. 

 
B. schvaľuje 

výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 

ktorej boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy v roku 2018. 

C. žiada 

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy 

za rok 2018. 

2. predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

2.1 poskytnúť súčinnosť Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy pri hodnotení efektívnosti výdavkov a 

výkone akcionárskych práv voči obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, 

2.2 vykonať kroky na zníženie rastu ekonomicky 

oprávnených nákladov obchodnej spoločnosti 
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Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, v 

ďalších rokoch, prioritne prehodnotením súčasných 

zmluvných vzťahov v oblasti dodávky motorovej 

nafty, trakčnej elektriny a náhradných dielov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 7 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ 
PODNIK BRATISLAVA, AKCIOVÁ 
SPOLOČNOSŤ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. 

Bod číslo sedem. Personálne zmeny v orgánoch 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť. 

Návrh prednesie eee Ján Mazúr. 

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. poradca riaditeľa magistrátu: 

Tak prajem dobrý deň po druhýkrát. 
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Takže tentokrát prezentujeme výsledky výberového 

konania na člena predstavenstva, ktorý má teda na starosti 

finančný úsek v Dopravnom podniku Bratislava, akciová 

spoločnosť. 

Navrhuje sa odvolanie zástupcu hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy z predstavenstva obchodnej 

spoločnosti pán Andrej Zikmund a vymenovanie za zástupcu 

hlavného mesta SR Bratislava v predstavenstve obchodnej 

spoločnosti pán Ivan Bošnák.  

Neviem, či mám čítať aj dôvodovú správu ako 

prebiehalo to výberko 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To myslím, že stačilo, ako. Všetci 

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 znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy po prerokovaní materiálu schvaľuje. 
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Nebudem to úplne celé čítať, ale poviem, že 

schvaľujeme v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

odvolanie zástupcu, teda člena predstavenstva pána Andreja 

Zikmunda a vymenúvame za zástupcu hlavného mesta 

v predstavenstve obchodnej spoločnosti Ivana Bošňáka ako 

člena predstavenstva cé ef o (CFO), 

a následne ešte poverujeme pána primátora, aby teda 

vykonal ako jediný akcionár tie potrebné zmeny, aby sa to 

uznesenie stalo aj účinným. 

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 dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa jeden a 

nehlasoval jeden poslanec alebo poslankyňa. 

Ja pred ďalším bodom by som sa chcel poďakovať veľmi 

pekne pánovi Zikmundovi, ktorý bol v tom ako keby 

provizórnom modele súčasťou predstavenstva v Dopravnom 
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podniku. Myslím, že  urobil kus práce. Naozaj mu ďakujem 

v mene celého vedenia mesta. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 7-Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

 Prítomní: 29 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 1 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  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák 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   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A schvaľuje 

v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, Bratislava,  

IČO 00492736: 
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odvolanie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy 

z predstavenstva obchodnej spoločnosti: 

Ing. Andrej Zigmund 

vymenovanie za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy 

v predstavenstve obchodnej spoločnosti: 

Ivan Bošňák – člen predstavenstva – CFO – zodpovedný 

za ekonomický/finančný úsek. 

 
B. poveruje 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť, pri výkone 

pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny 

podľa časti A tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 
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BOD 8 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:. 

Ideme na bod osem, Personálne zmeny v orgánoch 

obvodnej obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu 

akciová spoločnosť. 

Pán Mazúr,  

nech sa páči. 

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. poradca riaditeľa magistrátu: 

V tomto bode sa navrhuje odvolanie zástupcov hlavného 

mesta Slovenskej republiky  Bratislava z predstavenstva 

spoločnosti Odvoz a likvidácia spoločnosti, a es (a. s.) 

pána Andreja Bednárika a Rastislava Antalu a vymenovanie za 

zástupcov hlavného mesta v predstavenstve obchodnej 

spoločnosti pána Pavla Rudyho a Andreja Rutkovského.  

A zároveň sa poveruje primátor prijať rozhodnutie 

jediného akcionára spoločnosti, aby vykonal tieto zmeny.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Záhradník,  

máte slovo. 

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

Ďa ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja ja som sa chcel poďakovať ako člen komisie na 

výber na technického riaditeľa OLO za tú skúsenosť, že som 

mal možnosť vidieť ten proces z výberových konaní z vnútra.  

Musím povedať, že som bol pomerne milo prekvapený ako 

to bolo profesionálne pripravené. Špeciálne by som chcel 

poďakovať pánovi Mazúrovi, naozaj za podporu celej komisie 

aj prípravu podkladov. 

Mali sme možnosť vyberať, v tom užšom výbere boli 

štyria veľmi silní a pomerne kvalitní kandidáti.  

Napokon komisia dospela ku konsenzu pomerne, pomerne 

jednoznačne. Aj sme teda odporučili generálnemu 

riaditeľovi, aby zvážil využitie tých ostatných manažérov, 

ktorí ako keby neobsadili to prvé miesto, ale prešli 

výberovým konaním a majú svoje zručnosti, ak by ich vedel 

využiť v riadení OLA (OLO).  
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Takže, mal som z toho, mal som z toho dobrý pocit 

nakoniec, že sme dospeli k takémuto záveru. Dúfam, že sme 

vyberali teda správne a, a ten technický riaditeľ bude 

prínosom pre OLO.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Chcela by som potvrdiť slová pána Záhradníka.  

Bola som prítomná ako člen bez možnosti hlasovania, 

čiže ako pozorovateľ. A myslím si, že sa vybralo najlepšie 

ako sme mohli. Ja sa celkom teším na spoluprácu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Čahojová, 

nech sa páči. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážení kolegovia,  

ja by som chcela dať procedurálny návrh, aby sa 

v časti A uznesenia hlasovalo samostatne o odvolení, 

odvolaní pána Andreja Bednárika a o vymenovaní nových 

nominantov, aby sa hlasovalo o každom osobitne. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Hrčka. Pán starosta Hrčka, 

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Niečo obdobné som chcel ako pani starostka kvôli 

tomu, že nechcem rozvádzať detaily, ale plus, mínus, plus, 

mínus tiež jednu takú drobnú výhradu mám tiež ako 

v béveeske (BVS).  

Takže ostatné veci nemám s tým problém, ale voči 

jednej osobe áno. Takže, tiež by som rád nedával ich do 

balíka.  
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Na za jednu osobu nezahlasujem, a za zvyšok nemám 

problém.  

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, Mailan, ako to teraz urobíme?  

Odovzdávam slovo návrhovej komisie. 

Predseda návrhovej komisie 

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

No, vlastne to znenie uznesenia zostáva, len budeme 

hlasovať postupne, tak ako  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Predseda návrhovej komisie 

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

to bolo navrhnuté.  
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Čiže, najprv bode A budeme odvolávať pána Bednárika 

ako zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z predstavenstva 

obchodnej spoločnosti OLO, a es (a. s.). 

Čiže, to bude prvé hlasovanie. Ideme najprv odvolávať 

pána, pána Bednárika.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja si myslím, že oni chceli skorej, že bude sa 

hlasovať o tých dvoch nominantoch postupne.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ale, myslím, že aj to toto odvolanie hovorili, že 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aj odvolanie. Dobre. Okej. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Akože o.  

Takto, o odvolaní pána Antalu nebudeme hlasovať 

samostatne, to už bude ako súčasť celého uznesenia, ale 

o pánovi Bednárikovi samostatne a potom o tých dvoch 
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vymenovačkách tiež samostatne. Ale pán Antala sa potom 

zvezie v celku ako v uznesení. O ňom nebudeme osobitne 

hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sekundu iba.  

Akože, podľa mňa odvolanie a nominovanie by malo byť 

spojené v tomto prípade.  

Ja som myslel, že sa bude Budeme hlasovať o písomne 

predloženom návrhu uznesenia. 

Predseda návrhovej komisie 

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

No ja predpokladám, že to bolo preto, lebo keď sa 

chce, napríklad, zo strany niektorých poslancov nechať 

jeden nominant, tak preto je to samostatne odvolanie aj 

toho pána Bednárika. Lebo napríklad, viete, že aby sa to. 

To podľa mňa to bolo dobré navrhnuté. Teda ak to prejde.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka,  

možno povedzte nám, že vlastne o čo, o čo ide. 
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Môžte pani starostku? 

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

Ja som dala jednoduchý procedurálny návrh, aby sa 

o odvolaní a menovaní hlasovalo o každej osobe samostatne.  

Inak sa to nedá urobiť.  

Ja pokladám za samozrejmé, že pána doktora Bednárika 

zastupiteľstvo odvolá, ale potom aby o navrhovaných 

nominantoch sa hlasovalo samostatne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No. 

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

To uznesenie sa inak nedá rozdeliť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, dobre som to pochopil ja. 

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

Je to jednoduchá procedúra. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že  

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

Myslím si, že návrhová komisia to pochopila správne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Aha, okej.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Ja som myslel, že ja. 

Lebo odvolať a navrhnúť by sa malo robiť v jednom 

bode, ale postupne to urobíme.  

Ale, ale tak je to. Tak ste to asi mysleli, pani 

starostka. Tak to myslela.  

To znamená, že nejde o to hlasovať najprv o odvolaní 

a potom navrhnutí, ale o rôznych nominantoch postupne.  

To je ako už iba technická vec. Lebo dalo by sa 

urobiť, že sa odvolá niekto a nenavrhne nový, napríklad. 

A to je problém.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Odvoláva, menuje jedna dvojička. A urobí sa to 

postupne. Najprv sa odvolá jeden nominant a menuje nový. 

A potom v druhom hlasovaní sa odvolá jeden nominant 

a menuje dobrý, nový. 

Takže Milan, prepáč, mal som to dobre pochopené.  

Ešte pán starosta Hrčka mi chce to vysvetliť.  

No? Tak poď. (poznámka: predsedajúci sa zasmial) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

A obávam sa, že to tak nie je z jedného dôvodu, že sú 

to pozmeňujúce. Respektíve, keď sa hlasuje, tak potom je aj 

o celku, hej? Asi ma návrhová komisia a pán Vetrák potvrdí.  

Čiže ono, áno, bol by nezmysel keby sa dvaja odvolali 

a jeden vymenoval, tak ako, tam by nastal naozaj problém, 

ktorému sa chceme všetci vyhnúť.  

Ale ja si myslím, že to je naozaj skôr momentálne 

v v etape, že asi s jedným menom majú niektorí problém 

a nechcú ho mať v balíku a len chcú pri hlasovaní 

nezahlasovať za danú osobu. To, že by to neprešlo, 

nepredpokladá asi nikto.  
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Ale aj z hľadiska nejakých informácií a skúseností sú 

niektorí proste ne, nemajú záujem zahlasovať v tom balíku 

a len sa voči jednej konkrétnej osobe asi chcú zdržať, ako 

aj ja.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

To znamená, že ideme odvolávať a menovať jedného, 

dvoch ľudí a potom dvoch ľudí. Dobre? 

Nech sa páči,  

pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno, môžme to urobiť aj tak, pán primátor, ako to 

navrhujete, len potom by bolo treba povedať presne, že tú 

dvojičku. Lebo inak by sme mu 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No. Lebo inak musím, inak by sme mali ísť tak, ako 

povedala pani starostka. A pani starostka povedala, že 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Predseda návrhovej komisie 

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

odvolaní pána Bednárika  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Verím že, verím že 

Predseda návrhovej komisie 

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

a potom samostatne o  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

neostaneme bez členov, ktorí sú tam potrební. 

Tak, nech sa páči, poďme na to. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Tak, pán primátor, najprv budeme hlasovať teda 

o odvolaní pána Bednárika z predstavenstva obchodnej 

spoločnosti OLO. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Práveže v tom terajšom rokováku je to tak, že, že sa 

o tom nehlasuje. Ale keď budeme diskutovať o tom novom, tam 

to bude na zváženie, či to zmeníme. Lebo teraz je to takto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Tak, Milan, ešte raz.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže, ideme hlasovať o tom, že odvolávame pána 

Bednárika z funkcie zástupcu v predstavenstve obchodnej 

spoločnosti OLO.  

To bude prvé hlasovanie.  

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.) 

Sa odvoláva. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula.  

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 8-Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

– odvolanie p. Bednárika 

 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.  

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   
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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   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:. 

V to v tomto bode chcem, samozrejme, poďakovať pánovi 

Bednárikovi za robotu, ktorý urobil pre túto mestskú firmu. 

Kus roboty tam urobili a som za to veľmi vďačný. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz druhé hlasovanie bude o tom, že či vymenujeme 

za zástupcu v predstavenstve obchodnej spoločnosti OLO pána 

Pavla Rudyho ako člena predstavenstva cé ef o (CFO).  

Čiže, samostatné hlasovanie o Pavlovi Rudym. 

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 dvadsaťpäť, proti štyri, zdržalo sa šesť, 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 8-Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

– vymenovanie Pavla Rudyho  

 Prítomní: 37 Áno 25 Nie: 4 Zdržal sa: 6 Nehlasovali: 2 

 
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   

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   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 ZDRŽAL SA M. Chren   

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček NIE 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel NEHLASOVAL 

J. Karman NIE 

 

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

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

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, nech sa páči, poďme ďalej. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz tu máme ešte druhé, ďalšie hlasovanie 

samostatné o vymenovaní pána Andreja Rutkovského za člena 

predstavenstva cé té ó (CTO) v obchodnej spoločnosti OLO. 

Čiže, samostatné hlasovanie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Najprv musíme odvolať pána Antalu, nie?  

Musíme odvolať najprv pána Antalu a potom 
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Predseda návrhovej komisie 

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

No, hej, len. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No však ten istý proces ako predtým. Vymieňame dvoch 

členov predstavenstva.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Dobre. Ono sa to mohlo spraviť ako v celku, ale môžme 

to tak spraviť. Dobre.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To som 

Predseda návrhovej komisie 

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

Lebo tak, tak neznel ten návrh úplne presne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vysvetľoval. Dobre. No?  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Dobre. 

Čiže, budeme teraz hlasovať o odvolaní pána Antalu 

predstavenstva obchodnej spoločnosti OLO.  

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 tridsaťjosem. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Takisto chcem poďakovať pánovi Antalovi za jeho prácu 

s predstavenstvo, v orgánoch obchodnej spoločnosti OLO. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 8-Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 
– odvolanie Rastislava Antala 

 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   

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   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 
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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)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže, teraz budeme hlasovať o vymenovaní pána Andreja 

Rutkovského za člena predstavenstva obchodnej spoločnosti 

OLO. Člena predstavenstva cé té ó (CTO). 
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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 tridsaťosem. 

Za tridsaťšesť, proti nula a zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dvaja poslankýň alebo poslanci. 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 8- Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

– vymenovanie Andreja Rutkovského 

 Prítomní: 38 Áno 36 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   

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 
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P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 
 

Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel NEHLASOVAL 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Pán primátor, 

A keďže sme to áčko viacmenej už schválili celé ako 

také, tak už treba teraz schváliť to béčko, ktoré tam 

zostalo, a to je, že poveruje primátora hlavného mesta 

prijať rozhodnutie jediného akcionára pri výkone 

pôsobnosti, aby sa to uznesenie stalo účinné, tie zmeny.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Tak, pán primátor, vlastne áčko máme odsúhlasné 

postupne a teraz to béčko ešte, aby sme mali celé 

uznesenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja poslanci alebo poslankyne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 8-Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

-hlasovanie o časti B 

 Prítomní: 39 Áno 37 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.  

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   

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 NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel NEHLASOVAL 

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: 

Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Odvoz a 

likvidácia odpadu a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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A schvaľuje 

v obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so 

sídlom Ivanská cesta 22, Bratislava, IČO 00681300: 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z 

predstavenstva obchodnej spoločnosti: 

JUDr. Andrej Bednárik 

Rastislav Antala 

vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v 

predstavenstve obchodnej spoločnosti: 

Pavel Rudy – člen predstavenstva – CFO – zodpovedný za 

ekonomický/finančný úsek 

Andrej Rutkovský – člen predstavenstva – CTO – zodpovedný 

za technický úsek. 

B. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Odvoz a 

likvidácia odpadu a.s., pri výkone pôsobnosti valného 

zhromaždenia a vykonať schválené zmeny podľa časti A tohto 

uznesenia. 

koniec poznámky) 
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BOD 9 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:. 

Ideme na bod číslo deväť, Personálne zmeny v orgánoch 

obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť a 

es (a. s.). 

Nech sa páči, pán Mazúr, máte slovo. 

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. poradca riaditeľa magistrátu: 

Takže ďakujem za slovo. 

V tomto bode sa navrhuje vo vzťahu k obchodnej 

spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, akciová 

spoločnosť odvolanie zástupcu hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy z predstavenstva obchodnej 

spoločnosti pán Vladimír Ko Kollár a vymenovanie za 

zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve 

obchodnej spoločnosti pána Imricha Šinku. 

A zároveň v bode bé (B) sa poveruje primátor, aby 

vykonal kroky smerujúce k účinnosti tohto (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo, hovorí naraz predsedajúci aj p. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Otvoril som. Sedem sedem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno.  

Odovzdá. Milan, máš slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. Ono, nebol daný žiadny pozmeňujúci, doplňujúci 

návrh k tomuto bodu, tak budeme navrho, budeme schvaľovať 

návrh uznesenia tak, ako nám bol predložený. 

Čiže, schvaľujeme zmeny v predstavenstve 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a potom poverujeme 

pána primátora, aby na valnom zhromaždení spoločnosti 

predložil návrh na tieto zmeny.  
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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 štyridsať. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

To sme urobili aj s tým béčkom, hej?  

Áno. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 9-Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 Prítomní: 40 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 26. 09. 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. Vladimír Kollár 

vymenovanie za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v 

predstavenstve obchodnej spoločnosti: 

Emerich Šinka – člen predstavenstva – CFO – zodpovedný za 

ekonomický/finančný úsek. 

B. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

na valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s., predložiť návrh na odvolanie a voľbu 

zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy za člena štatutárneho 

orgánu tejto spoločnosti podľa časti A tohto uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja sa chcem poďakovať v tomto bode všetkým 

poslankyniam a poslancom, ktorí chodili na komisie, boli 

súčasťou komisie, zaujímali sa. Je to dôležité. Budeme mať 

ešte ďalšie výberové konania. Viete, že ideme urobiť 

výberové konania na všetky príspevkové organizácie a firmy.  

Takže, sme veľmi radi, keď ste tam a keď to môžte 

sledovať. Môžte kontrolovať, či ten proces je správny 

a a som. A chcem poďakovať ešte raz všetkým, kto sa 

zúčastnili.  

Myslím, že vedúci klubu navrhujú prestávku teraz? 

Eee.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Jak je to? Nemusíme? Je dohodnutá.  

(poznámka: počuť slová z pléna „dva kluby“) 

Aha, je to stanovené vždy. Dobre.  

To znamená, že nemusíme o tom diskutovať kedy to 

máme.  

Na pätnásť minút?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Koľko? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pätnásť minút stačí. Takže jedenásť osemnásť sa tu 

stretávame. 

Ďakujem. 

 

(prestávka od 11.03 do 11.35 h) 

 

 

BOD 11 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
RUŽINOV, PARE. Č. 4075/14 A PARE. Č. 
4075/124, LOKALITA NOVÉ ZÁHRADY, 
ING. ŠTEFANOVI VARGOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Vážené poslankyne a vážení poslanci,  

radi by sme pokračovali. Sme uznášaniaschopní? Môžme?  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Je to dobrý nápad?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Ideme na bod, nech sa páči, toto je podpísané. 

Ideme na bod číslo jedenásť, Návrh na predaj, eee, 

ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

pozemkov v Bratislave, katastrálne územie Ružinov, parcelné 

číslo 4075 14 a 4075 124, lokalita Nové záhrady, 

inžinierovi Štefanovi Vargovi. 

Milan,  

ty chceš dať ten návrh teraz? 

Takže poprosím návrhovú komisiu, pôjde s jedným 

návrhom. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Kolegovia,  

čaká nás teraz, kolegyne, čaká nás teraz jedenásť 

bodov, kde bude, ktoré si budú vyžadovať tri pätiny 
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všetkých poslancov, ale keďže všetky majú majetkový 

charakter, niekedy sme to tu robili aj tak, že sme spojili 

diskusiu k týmto bodom. Ja to chcem navrhnúť ako 

procedurálny návrh, že spojíme diskusiu k tým najbližším 

jedenástim bodom majetkovým s tým, že samozrejme, hlasovať 

sa bude o každom bode zvlášť. Ale diskusia by bola spojená. 

Takže, dávam to ako procedurálny návrh, o ktorom by 

sa malo v zmysle rokovacieho poriadku hlasovať bez 

diskusie.  

Pán primátor,  

tak dajte, prosím, hlasovať o tomto procedurálnom 

návrhu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

To znamená, že aby bolo jasné, že o každom bode sa 

bude hlasovať samostatne, ale budeme diskutovať v jednom 

balíku o všetkých bodoch.  

Dobre som to pochopil, hej?  

Ďak. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Dobre. 

To znamená, že nebude menej diskusie, ne ne nikto 

nepríde o možnosť diskutovať k nejakému bodu, akurát, že to 

bude v jednom.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto  návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

K akému bodu? Uhm. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Toto uznesenie, návrh pána Vetráka, bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jeden poslanec alebo poslankyňa. 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 11-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, 

pare. č. 4075/14 a pare. č. 4075/124, lokalita Nové 
záhrady, Ing. Štefanovi Vargovi 

-procedurálny návrh p. Vetráka spojiť diskusiu k najbližším 
jedenástim bodom 

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

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

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

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

 

koniec poznámky)  
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SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM 11 AŽ 21: 
 
BOD 11 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
RUŽINOV, PARE. Č. 4075/14 A PARE. Č. 
4075/124, LOKALITA NOVÉ ZÁHRADY, 
ING. ŠTEFANOVI VARGOVI 

BOD 12 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, VÝVOJOVÁ 
ULICA, K. Ú. RUSOVCE, PARE. Č. 
588/4, ŠTEFANOVI MEGGYESIMU A 
KATARÍNE MEGGYESIOVEJ 

BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
STARÉ MESTO, PARE. Č. 10374/2, 
LEGIONÁRSKA ULICA, MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-STARÉ MESTO ALTERNATÍVNE 
JEHO ZVERENIE DO SPRÁVY MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. KARLOVA VES, PARE. Č. 2570/2, 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA- KARLOVA 
VES 
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BOD 15 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. PETRŽALKA, PARE. Č. 5393/1, PRE 
SPOLOČNOSŤ VODOTIKA-MG SPOL. S R.O., 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

BOD 16 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
PETRŽALKA, PARE. Č. 3550, PRE 
OBČIANSKE ZDRUŽENIE VNÚTROBLOK SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

BOD 17 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO NÁJMU 
NEBYTOVÉHO PRIESTORU Č. 2 V STAVBE 
SO SÚPIS. Č. 2984 NA KOPČIANSKEJ UL. 
Č. 90 V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, 
OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU ULITA SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

BOD 18 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. NIVY, PARE. Č. 10663/34, 
SPOLOČNOSTI APIS HOME, S. R. O., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 
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BOD 19 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. NIVY, PARE. Č. 21949/121, 
SPOLOČNOSTI REMING CONSULT A.S., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

BOD 20 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. NIVY, PARE. Č. 21885/1, 
GENERÁLNEJ PROKURATÚRE SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU DVOCH ČASTÍ POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. RUSOVCE, PARE. Č. 
251 A PARE. Č. 410, ÚRADU VLÁDY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram ako keby diskusiu ku všetkým jedenástim 

bodom, Milan? Tak, je to?  

Dobre. 

Nech sa páči, umm, otváram diskusiu.  
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Áno? Pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

My sme ešte aj ostaní vedeli, možno, ktorí dobehli 

teraz, máme, máme tuná tri pätiny všetkých poslancov k bodu 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, čiže, tieto body 

som myslel. 

Ja som  možno, ako ma pán Szabo upozorňoval, na niečo 

zabudol, ale to už teraz nezmeníme, ja som hovoril 

o týchto, o týchto bodoch, kde tu vidím tri pätiny.  

Takže k týmto je tá spoločná diskusia.  

A v rámci týchto bodov ja teraz budem hovoriť 

pripomienku k materiálu v bode šestnásť, ten sa týka toho 

občianskeho združenia Vnútroblok a konkrétne pani 

poslankyňa Pätoprstá tu nie je, tak ma požiadala,aby som to 

v jej mene povedal.  

Ona to prerok, prekonzultovala aj s pánom riaditeľom 

Szabom. 

V dôvodovej správe k tomuto materiálu v bode šestnásť 

by chcela doplniť pri účele nájmu, teraz je tam napísaném, 

že účel nájmu je založenie a prevádzkovanie komunitnej 

záhrady v areáli Strednej priemyselnej školy 
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elektrotechnickej na Halovej 16 v Bratislave, tak tam by 

chcela doplniť tak, aby to znelo, že založenie 

a prevádzkovanie komunitnej záhrady, to zostáva, ale teraz, 

že s možnosťou umiestnenia kompostéra na biologicky odpad 

v areáli Strednej priemyselnej školy a tak ďalej.  

Čiže, chce tam, chce tam vlastne vložiť to 

umiestnenie kompostéra, aby bolo súčasťou účelu nájmu 

v zmysle zmluvy a s tým, že chcela aj povedať pani 

poslankyňa, ja si myslím to isté, že skutočne, Bratislava 

je v tom komuno komunitnom kompostovaní taká vzorová 

a mohli by sa od nej naozaj učiť aj okolité obce.  

Takže, toto je môj návrh na doplnenie v bode šestnásť 

toho odôvodnenia.  

Chcem sa pána primátora spýtať, či by táto malá 

vsuvka nemohla byť z vašej strany zobratá aj autoremedúrou, 

aby som to nemusel písať ako pozmeňujúci návrh. Ale nechám 

na vaše zváženie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ja sa len spýtam nášho šéfa sekcie, pá pána 

Szaba.  

A ako na to? Lebo mal nejakú poznámku k tomu. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ja len také upozornenie, že pokiaľ to vložíme do 

dôvodovej správy, nič sa nezmení, my potrebujeme do 

uznesenia, uznesenie rozšíriť účel nájmu. Do účelu nájmu 

doplniť aj, aj tento účel. A v tom prípade to môže byť, 

samozrejme. 

Aký je. No, ja to asi nemôžem zobrať autoremedúrou, 

ale ak predkladateľ to zoberie autoremedúrou, tak hej. môže 

byť.  

V tomto prípade je predkladateľ magistrát. Šéf 

magistrátu, nie?  

Tak ale asi to môžem aj ja zobrať autoremedúrou? 

Takže beriem to autoremedúrou tak, aby to bolo podľa t 

týchto požiadaviek. Dobre?  

Eee. S technickou pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor, ja som síce súhlasil ako s otvorenou 

disku so so spoločnou diskusiou, ale ja som si 

predstavoval, že každý ten materiál bude predstavený 
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preprepredkladateľom. Sa povie o ňom pár slov a popotom sa 

o tom budeme rozprávať. Alebo zzle som to pochopil?  

Lebo didiskusia je vec jedna, ale prerokovanie 

materiálov a predstavenie materiálov je je vec druhá.  

Takže, ja si myslím, že predkladateľ by mal o každom 

materiáli povedať a aspoň dve, tri vety a potom sa o tom 

môžeme spoločne baviť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

V tom prípade dám slovo predkladateľovi, alebo 

spracovateľovi, ktorý predstaví postupne každý materiál. 

Ale de fakto potom to je blbosť, mali sme diskutovať 

o každom bode asi postupne.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Takže poďme na to, predstaví nám v rýchlosti 

každý materiál pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Čiže, prvý materiál, jedná sa o návrh na predaj ako 

prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v 

v katastrálnom úže území Ružinov v lokalite Nové záhrady, 

inžinierovi Štefanovi Vargovi. 

Jedná sa o výmeru päťstosedemdesiatosem metrov 

štvorcový, kde má umiestnenú záhradnú chatku, respektíve sa 

pozemok užíva ako záhrada. 

Materiál bol, cena je tam navrhovaná na základe 

znaleckého posudku stošesť euro aj osemnásť centov za meter 

štvorcový.  

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii. Eee, 

odporúčanie finančnej komisie je predaj za sumu tristo euro 

za meter štvorcový.  

Taktiež bol prerokovaný na mestskej rade a mes, eee, 

mestská rada materiál odporúča prerokovať a. 

Budeme teraz k tomu diskutovať? Alebo mám ďalej 

ostatné? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Všetky? Dobre. 
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Ďalší materiál je predaj ako prípad hodný osobitného 

zreteľa týkajúci sa pozemku v na Vývojovej ulici 

v katastrálnom území Rusovce, Štefan Štefanovi Medešimu 

a Kataríne Medešiovej (Štefanovi Meggyesimu a Kataríne 

Meggyesiovej). 

 Jedná sa o výmeru štyridsaťpäť metrov štvorcových.  

Žiadatelia požiadali ešte v roku 2017 o odkúpenie 

daného pozemku, ktorý užívajú ako súčasť svojej záhrady. 

Cena je na základe znaleckého posudku deväťdesiatdva 

eur aj tridsaťšesť centov za meter štvorcový. 

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii. 

Finančná komisia   odporúča  materiál prerokovať.  

Taktiež aj mestská rada. 

Ďalší materiál je návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku eee ss 

v Starom Meste na Legionárskej ulici pre mestskú časť Staré 

Mesto, respektíve alebo na zverenie. 

K tomuto materiálu hneď úvodom dodám, že, a to už 

odznelo aj na mestskej rade, že ten materiál v podstate je 

po rokovaní s mestskou časťou sme dopĺňali, doplnili 

o možnosť zverenie a zároveň a odporúčame schváliť zverenie 

predmetného pozemku.  
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Ďalší materiál. Návrh na schválenie prípadu hodného, 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

v katastrál, pozemku v katastrálnom území Karlova Ves 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za účelom vybudovania 

verejného spevneného pešieho chodníka od vstupnej brány do 

záhrad v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

po spevnený chodník vedúci k obchodnému domu Tesko (Tesco) 

Lamač.  

Jedná sa tam šesťstodeväťdesiat metrov štvorcových. 

Ďalší materiál je Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku 

v katastrálnom území Petržalka pre spoločnosť VODOTIKA za 

za účelom eee vybudovania technickej infraštruktúry 

bezprostredne súvisiacej s realizáciou stavby Polyfunkčný 

dom Bosáková/Šustekova, etapa 2 bé (B). 

Ďalším materiál je Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku 

v katastrálnom území Petržalka pre občianske združenie 

Vnútroblok uum za účelom založenia a prevádzkovania 

komunitnej záhrady na Halovej ulici.  

Eee, ďalší bod Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho nájmu nebytových priest, 

nebytového priestoru číslo dva v stavbe so súpisným číslom 

2984 na Kopčianskej ulici pre občianske združenie Ulita. 
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Jedná sa za účelom rozšírenia priestorov komunitného 

centra Kopčany a vykonávanie eee aktivít. 

Ďalší materiál je Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 

v katastrálnom území Nivy spoločnosti APISóm eseró (APIS 

home, s. r. o.) za účelom vybudovania a užívania úžitkovej 

vody, respektíve studne ako zdroji závlahy zelenej strechy 

garáží.  

Je tam ináč, celkovo sú tam tri metre štvorcové.  

Ďalší materiál, Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 

v katastrálnom území Nivy spoločnosti REMING CONSULT 

akciová spoločnosť za účelom užívania šiestich vyhradených 

parkovacích miest pred sídlom žiadateľa na Trnavskej ceste. 

Ďalší materiál je Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti eee v pozemku 

v katastrálnom území (gong) Nivy Generálnej prokuratúre 

Slovenskej republiky za účelom užívania dvanástich 

parkovacích miest, z toho osem miest pre návštevníkov 

Generálnej prokuratúry a štyri miesta ako vyhradené 

parkovanie pre potrebu nájomcu.  

K tomuto materiálu len v krátkosti by som dodal, že 

tento materiál už raz bol prerokovaný a následne zamietnutý 
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na zastupiteľstve. A na základe podnetov, alebo pripomienok 

poslancov mestského zastupiteľstva a po rokovaní so 

zástupcami Generálnej prokuratúry bol doplnený.  

Čiže, doba nájmu sa skrátila na dobu určitú. Čiže dva 

roky. A okrem toho tých osem parkovacích miest pre 

návštevníkov Generálne prokuratúry mimo prevádzky 

Generálnej prokuratúry, to znamená, že vo vikeno, v sobotu 

a v nedeľu je tam podmienka, že má byť sprístupnená eee 

obyvateľom mesta.  

Ďalší materiál je tu Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu dvoch častí 

pozemkov v katastrálnom území Rusovce. 

Žiadateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky.  

Účelom nájmu je vybudovanie a užívanie komunikácií 

a park, parkoviska a chodníkov v súvislosti s pripravovanou 

rekonštrukciou kaštieľa v Rusovciach.  

Ďalš a ďalším materiál. No, teda ak môže byť v rámci 

tohto balíka zaradený, čo spomenul aj pán poslanec Vetrák, 

ktorý bol na začiatku rokovania presunutý, je Návrh na 

schválenie dodatku k Nájomnej zmluve z v znení dodatkov ako 

prípad hodný osobitého zreteľa z dôvodu započítania 

investíčií vynaložených investícií vynaložených nájomcom na 

generálnu opravu šikmého rýchlovýťahu v nebytovom priestore 
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na Moste esenpé (SNP) so spoločnosťou Zemegula, eseró 

(s.r.o.) 

Čiže, toto sú všetky materiály, ktoré sú eee 

v kategórii ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Bol by som rád, technické, naše oddelenie, keby sa tá 

minú minúta začala rátať teraz, aby sa ľudia mohli 

prihlásiť. 

Vlastne, teraz začína oficiálne diskusia. 

K bodu pätnásť máme občana. Máme tu aj starostku 

Rusoviec. 

Takže, poďme, poďme na to.  

Nech sa páči,  

pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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No ja si myslím, že toto nie je veľmi šťastné 

riešenie, pretože nie každý z poslancov pozná každú mestskú 

časť a nie je detailne oboznámený s materiálmi. 

Mňa, napríklad, veľmi vždy zaujímalo odporúčanie 

finančnej komisie, pretože pri každom materiáli máme 

navrhnuté také uznesenie, ktoré bolo pôvodne navrhnuté 

a uznesenie finančnej komisie si teraz budeme rýchlo, 

rýchlo listovať, alebo to schválime an blok (an block)?  

Akože, je to podľa mňa nešťastné, pretože ja na 

odporúčanie finančnej komisie dám. Navyše nie som si istá, 

či je tu pán predseda finančnej komisie? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je. 

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

Či ku každému jednému bodu prednesie svoje 

stanovisko.  

Takže toto,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) sa  
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Sa mi zdá ako problém. A nerada by som, aby sme si to 

do budúcna takto nastavili v záujme urýchlenia. Preto, lebo 

môžu v diskusii odznieť veľmi zaujímavé veci, ktoré zmenia, 

možno, aj naše predchádzajúce mmm stanovisko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pozrite sa. Je to úplne na vás, na poslancov. Keď 

chceme, vráťme to späť. Schválme si, že to vrátime späť 

a budeme diskutovať postupne. Ja s tým nemám absolútny 

problém. 

Áno, ja tie body poznám, lebo išli dvakrát už cezo 

mňa. Takže ja som frajer. Ale chápem, že vy si to chcete 

v kľude vypočuť a pozrieť.  

To znamená čo? Zvládneme to ešte dneska takto? A od 

budúca ale už nebudeme robiť ten precedens, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hej. schválili ste to pred chvíľou väčšinou. Takže, a 

asi to už poďme dokončiť. Ale ja tiež súhlasím, že to ne 

neni úplne najšťastnejšie.  

To znamená, že nech sa páči, Milan Vetrák, faktická 

ešte.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem. 

No, je, je to vec zvyku. No?  

A však samozrejme, väčšina vždy rozhodne, že ako to 

chce.  

Ja by som ešte pána riaditeľa a spracovateľa 

materiálov chcel požiadať, teda ako doplnenie toho úvodného 

slova, aby povedal v tých prípadoch, kde je viacero 

alternatív, že ktorú alternatívu chce o nej hlasovať ako 

o prvej. 

Čiže, je to v bode trinásť, je to v bode štrnásť, je 

to v bode šestnásť, tam sú dokonca tri alternatívy. A je to 

v bode sedemnásť. 

Čiže, k týmto bodom chcem požiadať o to, aby bolo 

spresnené, že o ktorej alternatíve budeme hlasovať ako 

o prvej. Prípadne tam, kde sú tri, že v akom poradí. 

A keďže už sa neviem prihlásiť do diskusie, tak ja 

len pripomeniem, že ten bod dvadsaťjedna, ktorý sa týka tej 

Zemegule, tam som bol informovaný, že bude treba spraviť 

úpravu v uznesení v zmysle, že sa tam odčíta dépéhá ( DPH), 

aby ten subjekt nedostal to dépéhá (DPH) dvakrát. Aj od 

štátu. a tak ďalej.  
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Takže, ak (gong) (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

zaoberáte, tak to  navrhni 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A ak by ste dovolili, trošku dám poriadok do tohto 

chaosu. 

Poďme diskutovať postupne aspoň. Dobre?  

Takže ak niekto chce diskutovať k bodu jedenásť, tak. 

Môžme vymazať kompletnú tú diskusiu, keď vám to 

nevadí a začneme ako keby od nuly? Je to okej? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A ešte raz?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nemá to potom  zmysel, ale nejaký poriadok do toho 

musíme dať. Tak aspoň nejaký poriadok. 

To znamená, že môžme to urobiť tak, že ešte to 

neurobte. Vymažeme celú diskusiu a poprihlasujete sa do nej 

postupne podľa tých bodoch?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Dobre. 

Vy ste si to schválili. Diskutujme ako kto chce.  

Tak poďme podľa poradia.  

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani starostka Čahojová.  

Zapnite nám? Pani starostku.  

Nesvíci nám.  

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

Ďakujem veľmi pekne,  

pán primátor. 

Ja by som chcela teda opätovne požiadať pána predsedu 

finančnej komisie, aby ku každému jednému hlasovaniu nám 

potom povedal stanovanie, stanovisko finančnej komisie. 

Prípadne dal pozmeňovací návrh na úpravu ceny.  

A chcela by som diskutovať k bodu číslo štrnásť, kedy 

mestská časť Karlova Ves chce vybudovať na mestskom podniku 

verejný chodník. Mestskom pozemku verejný chodník. A veľmi 

pekne by som poprosila, aby ste hlasovali za alternatívu 
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číslo jedna. Aby sa o nej hlasovalo ako o prvej. Za jedno 

euro za predmet celého nájmu.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Tešovič. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som len chcel povedať, že áno, som tu. Snažím sa 

teda pripraviť na túto, túto smršť informácií. A budem sa 

snažiť teda k tým bodom, ktoré, ktoré sú niečím výnimočné, 

alebo špeciálne, teda povedať nejakú informáciu, alebo 

stanovisko.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

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

Ja teda k bodu štrnásť len chcem vyjadriť veľkú vďaku 

Karlovej Vsi, keďže ide o o chodník, ktorý využívajú aj 

Lamačania. Tak s nadšením zisťujem, že sa ide nejakým 

spôsobom dať do poriadku. A dokonca sám ho využívam.  

Tak veľmi pekne ďakujem, pani starostka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Ferenčáková. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja by som sa pridala teda k Danke Čahojovej. Skutočne 

si myslím, že tie body ako jednotlivo teda schvaľovať 

naraz, alebo teda prezentovať naraz, nie je asi celkom 

vhodný nápad.  

Ale ja napríklad, chcem len poukázať na jednu vec, že 

teraz tento jeden bod číslo jedenásť je stanovená suma, 

napríklad, stošesť osemnásť. Verím tomu, že finančná 

komisia tú sumu upraví. Ale chcem len poukázať na to, že 

v minulom období nebolo schválené, nebol schválený predaj 
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v Čunove. Jednalo sa o taký svah, ktorý bol nezastaviteľne 

a tam bol, tam bola cena stopäťdesiat eur.  

Čiže, je to nepomer. Práve preto si myslím, že to 

bude vyvolávať nejaké také, (poznámka: povzdych) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

nie moc priaznivé teda ohlasy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ak by som mohol teda, pokým niekto nedá návrh 

z poslancov, že to chce vrátiť späť, aby sme o tom 

hlasovali a diskutovali samostatne, tak ja to neurobím, 

lebo je to vaše rozhodnutie.  

Chcem iba povedať k tomuto, že narážame tu často na 

ten problém, myslím, že pán Grendel aj pán starosta Chren 

to viecej krát dobre povedali, že niekto niečo si požiada 

a potom príde finančná komisia, ktorá to ná strojnásobí.  

My sme si robili nejakú štatistiku, koľko, eee, koľko 

vecí a zmlúv sa v podstate neuzavrelo, pretože tá cena 
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proste pre tých ľudí nebola vyhovujúca a nemohli ju 

zaplatiť. A chceli sme nad tým reagovať. A dneska to máme 

pripravené, že sa urobila nejaká cenová mapa. 

Možno by ste pán Szabo o tomto mohli informovať. A je 

to nejaké. Samozrejme, nemôže tá cenová mapa, neviem 

prikázať komisii, ale je to nejaké vodítko na to, aby sme 

nelietali úplne mimo toho, čo tí ľudia sú ochotní zaplatiť.  

Ja by som chcel, aby to bola férová cena pre mesto, 

ale zároveň nebola vydieračská pre tých ľudí. Hej?  

Keď naozaj si niekto chce odkúpiť od mesta svah, kde 

ni, no bol to príklad, myslím že v Rusovciach to bolo 

minule taký eee vzadu za pozemkom taký nejaký dlhý pás 

hrub, eee, široký meter štvorcový, kde sa cena z trochtisíc 

stala osemnásťtisíc.  

Poďme sa, poďme troška do toho poriadok, pán Szabo, 

odprezentujete to v rýchlosti akým spôsobom sme k tomu 

pristúpili, prosím vás?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

nehnuteľností: 

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 228 

Áno, je to tak, ako sme to už aj avizovali, aj 

v minulosti. tento krát prvýkrát sme na finančnú komisiu 

predkladali materiály aj s doplňujúcou informáciou o ceny, 

ktoré sú uvedené v takzvanej cenovej mape, ktorú, ktorú 

vytvára, alebo ktorú, ktorú má Národná agentúra realitných 

kancelárií. 

Tá cenová mapa, tú cenovú mapu v podstate sme 

spoločne následne ukázali, respektíve sme ju odprezentovali 

spôsob, ako sa pracuje s tou cenovou mapou aj pánovi 

predsedovi finančnej komisie pánovi Tešovičovi. Vlastne, 

jedná sa o to, že v tej cenovej mape sú uvedené aktuálne 

ponuky, respektíve ponuky eee na predaj nehnuteľností 

v takej, pozemkov takej istej kategórie v danej lokalite, 

ktoré reálne sú v ponuke na realitnom trhu, alebo boli eee, 

v minulosti jeden, dva roky spätne.  

To znamená, že to je, to je tá suma, ktorú, ktorú 

bežne, za ktorú bežne núkajú či už fyzické, alebo právnické 

osoby v tej danej lokalite, ktorá môže svo, určitým 

spôsobom byť nejakým vodítkom pre poslancov.  

A keď sme pri tom prvom materiáli návrh na predaj 

v v Ružinove pánovi Vargovi, tak áno, presne aj na základe 

tej cenovej mapy, ktorá bola priložená, tam došlo aj 

k odporúčaniu finančnej komisie, ktoré, ktoré predpokladám, 

že prednesie pán predseda finančnej komisie.  
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Čiže, čiže v krátkosti toľko. 

Je to veľmi ešte na začiatku.  

Čiže, začíname s tým pracovať. A pevne verím, že to 

pomôže aj do budúcna nastaviť také ceny, ktoré budú 

korektné ako pre mesto, taktiež aj pre tých žiadateľov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Dávam procedurálny návrh, aby sme hlasovali o každom 

z tých bodov samostatne a diskusia bola tiež samostatne. 

Aby teda sme odstránili ten, tú tú nejasnosť v tej debate.  

Lebo naozaj je asi, asi na mieste, že ku každej tej 

téme sa porozprávať samostatne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Pán primátor,  

môžte dať teda hlasovať o tomto procedurálnom návrhu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Dávam hlasovať o tomto procedurálnom návrhu.  

Aby sme sa rozumeli, hlasujeme o tom, či sa vrátime 

do toho spôsobou, ako to bolo doteraz. Dobre? 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Neni nikdy zlé zmeniť názor a vrátiť sa z kratšej 

cesty.  

Ďakujem. 
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(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Necíťme sa za to zle. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa päť a nehlasovalo 

dva. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Procedurálny návrh poslanca Buocika 
- vrátiť sa do pôvodnej procedúry rokovania mestského 

zastupiteľstva 

 Prítomní: 37 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 5 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

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. ZDRŽAL SA 
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Ľ. Krajčír NEHLASOVAL J. Krúpa   

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ZDRŽAL SA 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)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, urobíme to tak, že ideme na bod jedenásť, 

a s tým, asi ich už nebude pán Szabo predsavovať, lebo ich 
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predstavil, ale ide, budeme diskutovať vždycky postupne, aj 

ten bod odhlasujeme tak, ako to bolo doteraz.  

 

 

DISKUSIA A HLASOVANIE K BODOM 11 AŽ 21 
 
 
BOD 11 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
RUŽINOV, PARE. Č. 4075/14 A PARE. Č. 
4075/124, LOKALITA NOVÉ ZÁHRADY, 
ING. ŠTEFANOVI VARGOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ak sa neurazíte, vymažeme toto poradie teraz. 

Vymažeme ho a ideme bod jedenásť. 

Otváram diskusiu k návrhu v bode jedenásť. Pretože 

predstavenie už bolo. Dobre? 

Ak tu nie je žiadna diskusia, odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

A pána Szaba poprosím, aby vždycky tam dal ten 

obrázok správny. Dobre? Prehadzujte to potom. 
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Toto je ten správny. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia tak, ako nám 

bol predložený. Nie sú tam žiadne alternatívy. Nebol žiadny 

pozmeňujúci návrh. Tri pätiny, tri pätiny všetkých 

poslancov. 

Za kúpnu cenu celkove šesťdesiatjednatisíc 

tristosedemdesiatdva celá nula štyri eur.  

Prípad hodný osobitného zreteľa, predaj pozemku eee 

v Ružinove.  

Je to celková kúpna cena. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, však diskusia je otvorená.  

Jaj, nebola otvorená diskusia? Ale bola otvorená 

diskusia. Len si sa neprihlásil.  
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Dobre. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Nebol daný žiadny pozmeňujúci návrh, takže, pán 

primátor, môžte dať hlasovať o tom návrhu, ktorý bol 

predložený.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Do dobre. Počkaj, sekundu iba. Urobme poriadok.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Tam sa niečo pokazilo so zariadením?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Sekundu mimo poradia. Dajme pánovi Tešovičovi 

slovo.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Môžeš do mikrofónu hovoriť. Môže do mikrofónu 

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

Ten, ten zmätok nastal tým, že, že v podstate nebola 

ukončená ešte predchádzajúca rozprava. Ja som svietil na 

tabuli, takže som sa ne nehlásil do novej rozpravy. A potom 

som bol vymazaný z tabule a už vlastne bolo dané slovo 

návrhovej komisii.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Takže, teraz, teraz je ten moment. Povedzte, čo, čo 

ste chceli povedať. 

Nech sa páči. 

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

Takže k bodu, k bodu jedenásť som chcel len podať 

pozmeňujúci návrh z v zmysle záverov, záverov rokovania 

finančnej komisie, že v texte uznesenia sa text 

šesťdesiatjednatisíctristosedemdesiatdva eur a štyri centy 

nahrádza textom stosedemdesiattritisícštyristo eur. 

Opieram to o to, že práve na tomto prípade bola, bola 

demoštrovaná tá cenová mapa. Nie je to nejaká, nejaké 

svojvoľné. Naozaj, krásne som, krásne som to mal možnosť 

vidieť aj priamo na pracovisku magistrátu kde dané ulice, 
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daná oblasť sa vložila do do cenovej mapy. A a vyskočilo 

odtiaľ niekoľko re reálnych predajov eee, eee, pozemkov 

rovnakej kvality, ktoré boli realizované v uplynulých 

mesiacoch. A toto je v podstate medián. Táto cena. Cena 

tristo eur za meter štvorcový. 

Je to pozemok, ktorý má prístup priamo k uličnej 

čiare k mestskej komunikácii. Takže, toto je ten dôvod. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Takže, toto je ten dôvod, keď je to mestu vlastne 

ušetrí pe, zachráni peniaze. 

Ďakujem veľmi pekne za informáciu.  

Pravdepodobne odo teda už tá diskusia nejde ďalej.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

No, tak ja by som poprosil ten pozmeňujúci návrh 

doniesť písomne, lebo ho nemám. Aby som ho mohol prečítať 

a mohli sme o ňom hlasovať.  
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Tak ako je to v zmysle rokovacieho poriadku.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  čaká sa na odovzdanie pozmeňujúceho 

návrhu návrhovej komisii) 

Uhm, ďakujem. Dobre. 

Takže, budeme, budeme najs, keďže ide o pozmeňujúci 

návrh a nie o nahradenie celého uznesenia, tak budeme 

hlasovať najskôr o pozmeňujúcom návrhu, a to tak, že 

v texte uznesenia sa slová 

šesťdesiatjednatisíctristosedemdesiatdva celá nula štyri 

eur nahradzujú slovami stosedemdesiattritisícštyristo eur. 

Pán primátor,  

dajte najskôr hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. 

Je to tri áno. Vlastne. Nech sa páči. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam hlasovať o tomto návrhu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných tridsaťšesť. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 11-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, 

pare. č. 4075/14 a pare. č. 4075/124, lokalita Nové 
záhrady, Ing. Štefanovi Vargovi 

-pozmeňujúci návrh p. Tešoviča, zvýšenie ceny 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

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   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 

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

V. Dolinay  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)  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme ďalej. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Pán primátor,  

a teraz ešte vás chcem požiadať, aby ste dali v tom 

znení tohto pozmeňujúceho návrhu hlasovať o návrhu 

uznesenia ako celku. Tri pätiny všetkých poslancov. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. 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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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 11-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, 

pare. č. 4075/14 a pare. č. 4075/124, lokalita Nové 
záhrady, Ing. Štefanovi Vargovi 

-hlasovanie ako o celku v znení prijatých zmien 

 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   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 ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

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 pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. 

č. 4075/14 a parc. č. 4075/124, lokalita Nové záhrady, Ing. 

Štefanovi Vargovi 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 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 pozemku registra „C“ KN v k. ú. 

Ružinov, parc. č. 4075/14 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 20 m², LV č. 1201, a pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 4075/124 – záhrada vo výmere 558 m², ktorý vznikol podľa 

GP č. 18/2019 zo dňa 20. 03. 2019, z pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 4075/1 – záhrada vo výmere 2 569 m², k. ú. 

Ružinov, LV č. 1201, Ing. Štefanovi Vargovi, Bajzova 3, 

Bratislava, za kúpnu cenu celkove 173 400,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci 

vlastní dočasnú stavbu záhradnej chaty, bez súpisného 

čísla, situovanú na parc. č. 4075/14. Pozemok zastavaný a 

novonavrhovaný pozemok, parc. č. 4075/124, žiadateľ užíva 

ako jeden celok na záhradkárske a rekreačné účely na 

základe dohody o užívaní pozemku zo dňa 06. 05. 1974 a 

zmluvy o dočasnom užívaní pozemku zo dňa 26. 03. 1979. 
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Predajom pozemkov dôjde k zosúladeniu skutkového stavu so 

stavom právnym. 

koniec poznámky) 

 

 

 

BOD 12 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, VÝVOJOVÁ 
ULICA, K. Ú. RUSOVCE, PARC. Č. 
588/4, ŠTEFANOVI MEGGYESIMU A 
KATARÍNE MEGGYESIOVEJ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. Bod číslo dvanásť. Návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v 

Bratislave, Vývojová ulica, katastrálne územie Rusovce, 

parcela číslo 588/4, Štefanovi Ma Megešimu a Kataríne 

Megešiovej (Štefanovi Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej). 

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Pán Tešovič,  

máte slovo. 
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Kde je? Tam je. Dobre. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Tento návrh prerokovala komisia finančnej stratégie 

ešte na svojom aprílovom zasadnutí s tým, že teda ten návrh 

sa, sa dostal, sa dostal teraz opakovane do zastupiteľstva.  

A v súlade s uznesením teda komisie finančnej 

stratégie podávam pozmeňujúci návrh, aby v texte uznesenia 

sa text štyritisícstošesťdesiat eur zmenil na text 

deväťtisíc eur s tým, že teda tá cena za meter štvorcový sa 

mení z deväťdesiatdva celá tridsaťšesť eur za meter 

štvorcový na dvesto eur za meter štvorcový. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Jenčík,  

máte slovo. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja som mal ten i, nejde teraz konkrétne o tento bod, 

ja rodine Medešiovcom (Meggyesiovcom) doprajem ten pozemok. 

Skô, nevedel som sa prihlásiť v tom predchádzajúcom bode.  

A v týchto materiáloch mne chýbajú tie znalecké 

posudky samotné. Lebo áno, je tam uvedené ktorý znalec to 

robil, akú sumu vypočítal, ale voľakedy, a teda bývalo 

pravidlom, že tie znalecké boli prílohou. Dneska tú prílohu 

nedostávame a v niektorých prípadoch by som to teda rád 

videl. 

Čiže, potom nechcem si to pýtať prostredníctvom 

dvestojedenástky. Ja si myslím, že by mohlo aj naďalej 

trvať to pravidlo, že tie znalecké posudky budú 

zverejňované popri, popri tých materiáloch. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Odpovieme asi na koniec naraz. Hej?  

Pani starostka Tuleková,  

nech sa páči. 

Lucia Tuleková Henčelová 
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PhDr. Mgr. Lucia   T u l e k o v á   H e n č e l o v á , PhD., 

starostka mestskej časti Bratislava - Rusovce: 

Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. 

Ja by som sa chcela teda prihovoriť za to, aby prešlo 

v zastupiteľstve pôvodné uznesenie, nakoľko sa jedná 

o starší manželský pár, ktorý tento pozemok udržiava 

niekoľko desaťročí. Susedí s ich vstupom na, na vedľajší 

pozemok a rovnako tak je v blízkosti ich garáz garážový 

prejazd.  

Takže, myslím si, že jedine nejakým nedopatrením ešte 

doteraz nebolo riešené jeho zverenie do ich správy, do ich 

majetku. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

S faktickou s posla, pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tu sa asi bavíme o predaji. Čiže, kým s prenájmom 

nemám problém, keď je dávaný pod cenu, lebo proste tam ten 
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majetok stále ostáva, tak pri predaji by som ja osobne teda 

naozaj bol veľmi nerád, aby sme prihliadali na čokoľvek. Je 

to majetok mesta, ktorý v zmysle zákona máme zveľaďovať. 

A to môžme riešiť v iných prípadoch. Ale naozaj by sme ho 

nemali predávať pod nejakú cenu, ktorú je bez ohľadu na to 

akého prípadu sa to týka.  

Čiže, ak ten prípad má nejaký sociálny problém, alebo 

niečo podobné, tak nech to má radšej dlhodobo prenajaté za 

nižšiu cenu, s tým problém nemám, ale s predajom pod cenu 

mám určite zásadný problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte pani starostka Tuleková asi chce reagovať. 

PhDr. Mgr. Lucia   T u l e k o v á   H e n č e l o v á , PhD., 

starostka mestskej časti Bratislava - Rusovce: 

Dodala by som, že je to pozemok, na ktorom nevidím 

žia, priestor na žiadnu inú investičnú činnosť či už zo 

strany magistrátu, alebo mestskej časti.  

Naozaj, je to pozemok, ktorý táto rodina dlhodobo 

užíva. V dobrej viere. Dokonca má mali informáciu o tom, že 

ten pozymok prináleží k ich pozemku. Iba pri terajších 

nejakých zamerova zameraniach zistili, že teda je naďalej 

stále majetkom magistrátu.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 250 

A myslím si, že ten, tá cena toho znaleckého posudku 

sa pohybovala niekde na úrovni štyridsaťšesť eur, pokiaľ si 

dobre pamätám.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 

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

Ja by som to chcela zareagovať, že keď sa desať rokov 

starali o pozemok, ktorý bol mestský, čo zahŕňa nejaké 

kosenie, odvoz toho odpadu z tohto pozemku, to tiež treba 

zohľadniť. Preto vlastne sa to premieta možno. Keď je to 

pozemok, ktorý je zostatkový. Keď ho nechajú zarásť a budú 

na magistrát posielať sťažnosti, že tam proste si 

neudržiava tú zeleň, tak tiež to asi nie je situácia, ktorú 

toto mesto chce dosiahnuť. 

Takže o majetok treba sa starať. A keď sa chce 

zveľaďovať, tak to tiež stojí v podstate nejakú údržbu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pán Polakovič. 

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

Ja by som sa chcel pripojiť k pánovi starostovi 

Hrčkovi.  

Ja absolútne rozumiem situácii, v ktorej žiadateľ je, 

na druhej strane ten pozemok má reálnu hodnotu. Rovnako sa 

teda oňho starať nemuseli a mohli naháňať to mesto.  

A ja neviem, napríklad, keby išlo do klasickej súťaže 

na odpredaj, tak si tam môže niekto postaviť garáž alebo 

čokoľvek. 

Čiže, asi by som to neohýbal. Máme nejaké pravidlá. 

Keď tu nastupuje cenová mapa, tak by som sa držal toho, čo 

nám hovorí trh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Možno dám slovo samozrejme pánovi Szabovi.  

Ja chcem možno do tohto iba vstúpiť na chvíľku.  

Možno je to vec, ktorá je citlivá pre starostov, že 

rozumiem argumentu, ktoré ste dali, aj poslanec Polakovič 

aj Hrčka a úplne za ním stojím. Na druhej strane sú 

momenty, keď, keď akože naozaj niekto v dobrej viere má 
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pozemok, o ktorý sa dlho stará, je tam, starosta ho pozná. 

Dokonca vie, že to asi neni nejaký, nejaká riskantná vec. 

A môže sa to akože vás poslancov alebo starostovi stať, že 

niekedy s takýmto niečím príde. Je, je to na zváženie.  

Chápem, že je to ťažká úloha, že, že niekedy akože 

chcieť od staršieho manželského páru trhové, trhovú sumu za 

pozemok, ktorý aj tak používajú roky a nikto ich nemôže 

používať, je ťažké, ale mmm, eee, možno na toto trošku 

poprosím prihliadať.  

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa na to snažím prihliadať takým spôsobom, ako 

pristupujem. Čiže, napríklad, keď mám auto, pán primátor, 

rád ti ho požičiam, keď ho potrebuješ, ale nerád by som ti 

ho darovával, lebo myslím si, že to je dosť veľký rozdiel, 

či ti auto požičiam, keď ho potrebuješ, alebo či ti ho 

darujem.  

Čiže, ešte raz. Nemám absolútne žiadny problém, aby 

im ten pozemok bol nejakým spôsobom dlhodobo pod cenu za 

nekomerčné nájomné prenajatý, s tým problém nemám. Ale keď 

už sa raz toho majetku zbavujeme, tak by sme tú trhovú cenu 

nejakým spôsobom mali dodržiavať. 
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Čiže, to je, ešte raz.  

Nemám absolútne prenájom pod trhovú cenu, hocikedy za 

to zodvihnem ruku, teda z takýchto dôvodov, ale hovorím, 

naozaj, ten predaj je jednostranný, jednorázový, už sa to 

nikdy nevráti. A tam nevidím dôvod proste robiť charitu. 

Bez urážky. Že v prenájmoch, hocikedy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

A dokonca filozofia rôznych miest je také, že 

neprenaja, nepredávajú majetok, pokiaľ to nie je nevyhnutné 

nutné, ale ho prenajímajú na päťdesiat, na deväťdesiat 

rokov a tak ďalej.  Ale vždy zostane ich majetkom. Lebo tu, 

predpokladám, o tých deväťdesiat rokov dúfam bude, aj 

vzhľadom ku klimatickým zmenám, ale, ale pri predaji proste 

sa toho raz a navždy zbavujeme a to nie je správne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Podľa mňa je to úplne presná poznámka. My už sa tiež 

zamýšľame nad tou, akým spôsobom budeme chcieť tlačiť k ži 
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k väčšiemu počtu prenájmov aj dlhodobých ako k predajom. To 

je úplne správna cesta.  

Možno pani starostka, nebola by toto cesta pre starší 

manželský pár?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Sekundu. Zapnite pani starostku.  

PhDr. Mgr. Lucia   T u l e k o v á   H e n č e l o v á , PhD., 

starostka mestskej časti Bratislava - Rusovce: 

Nie som teda ich hovorkyňa, ale pokiaľ sme sa 

rozprávali o výške sumy, ktorá teda bola navrhovaná, to 

znamená tých dvesto euro meter štvorcový, tak to mi naozaj 

povedali, že si to nemôžu, samozrejme, dovoliť.  

A k tomu, že majú naozaj za tie dlhé roky vzťah 

k tomu pozemku, je to práve pozemok, paradoxne, rovno 

oproti vchodu do nášho úradu. Tak si myslím, že tá cesta, 

pokiaľ by bola priechodnosť v zmysle dlhodobého nájmu za 

nejaký, za nejakú rozumnú sumu, ktorá by nebola pre nich 

likvidačná, tak by mohla byť okej aj pre nich. 

Myslím si, že to celé vzniklo iba z toho, že ľudia 

v určitom veku majú, samozrejme, tak taký pocit, že musia 

veci si ešte dousporiadavať.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

A ja, ja si myslím, keď ešte môžem povedať, že možno, 

alebo pani starostke dám k tomuto ešte.  

Pani Čahojová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som k tomu vzniesla ešte jeden aspekt, ktorý 

nemá absolútne nič spoločné s týmito žiadateľmi.  

Ale treba si uvedomiť, že ktokoľvek aj z nás 

starostov mesta, alebo mestských častí môže prísť do 

situácie, že za takýchto okolností dá tú cenu s ohľadom na 

vek a dĺžku užívania a že sa o to starali a považovali to 

za svoje, ale vzápätí sa môže stať, že ten žiadateľ, 

ktorému to mesto dá za zvýhodnenú cenu, to za veľmi výhodnú 

cenu predá do ďalších rúk a mesto alebo mestská časť sta 

stratí kontrolu nad svojím majetkom a vlastne príde 

k finančnej ujme.  
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Čiže, vôbec to nemá vzťah k tomuto žiadateľovi, ja ho 

nepoznám, neviem. Chápem pani starostku, ale treba uvažovať 

aj týmto spôsobom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ak by som mohol dať návrh. Čo keby sme tento bod 

stiahli do budúceho zastupiteľstva sa pán Szabo s nimi 

stretne, porozpráva a navrhne možno nejakú vec, nejaký 

dlhodobý prenájom za menšiu cenu  ešte. A dobre?  

Keď súhlasíte, tak ja by som ho. Môžem ho ja stiahnuť 

tento bod, že?  

A tým pádom, pán Szabo, vás poverujem, aby ste sa 

s nimi stretli a doriešili to týmto spôsobom. Alebo druhá 

varianta, že to bude tá cena za kom, komerčná cena, kto, 

ktorú odporučila finančná komisia.  

Pán Jenčík,  

chcete k tomu ešte niečo?  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem pekne. 
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Ja by som teda rád počul, že prečo tie znalecké 

nedostávame, a teda, či budú zverejňované? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A prepáčte. To bola ešte vaša otázka.  

Pán Szabo,  

prosím vás, toto ešte odpovedajte. 

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

nehnuteľností: 

V dobe keď som preberal agend agendu sekcie správy 

majetku sa už pripravovali materiály bežne bez znaleckého 

posudku, respektíve, neboli súčasťou materiálu.  

Eee, a v podstate, ani, ani neviem o tom, že by boli. 

To by prakticky znamenalo, že každý jeden materiál by 

narástol o ďalších vyše tridsať strán.  

Samozrejme, nevidím v tom žiadny problém a nie je 

potrebné ani cez dvestojedenástku hoc, hociktorému 

materiálu, ak sa hociktorí, ktorýkoľvek z poslancov 

prihlási, že chce nahliadnuť, alebo chce prísť, kľudne 

môžete prísť k nám a my vám ukážeme ten znalecký. 

Takisto na finančnú komisiu, pokiaľ by k niektorému 

materiálu bolo potrebné predložiť priamo tam ten znalecký 
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posudok, absolútne žiadny problém, vieme ho tam priniesť, 

vieme ich tam priniesť, len hovorím ešte raz, bavíme sa 

o dokumentoch v rozsahu dvadsať, tridsať strán, ktoré by 

boli, o ktoré by boli hrubšie tie materiály 

a komplikovanejšie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Iba, iba sory. My to ne, ja som myslel, že my to 

všetko už digitálne posielame.  

V tejto sekunde to je úplne jedno, koľko to má strán. 

Keď to dostanú digitálne, kto si to chce, si to prečíta, 

kto si to nechce, si to neprečíta. My už netlačíme. Nikto 

ich nedostáva tlačené tie materiály, pokiaľ viem.  

Takže, podľa mňa, vôbec neni problém to tam pripojiť 

a mať to tam. A proste, nebudeme sa musieť o tom dohadovať. 

Môžme sa tak dohodnúť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, nech je to niekde osobitne vo nejakom foldri, 

alebo v niečom. 

Pán Hrčka, pán starosta Hrčka.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Kolega Jenčík je pamätník, lebo toto je ešte platné 

uznesenie zastupiteľstva z nejakého dvetisícdvanásteho, 

trinásteho roku, kedy bola požiadavka, že všetky znalecké 

posudky v digitálnej forme budú zverejňované na webovej 

stránke mestskej časti, kde si ich ktokoľvek, vrátane 

poslancov, môže pozrieť. A tým sa riešil ten problém. 

To znamená, že keď bol nejaký znalecký posudok, tak 

sa dal identifikovať podľa mena a nejakého čísla, ktoré 

bolo v spise a kto chcel, si tento, tento znalecký posudok 

vyžiadal. Jediná vec trebalo, že na pri objednávke na 

znalca trebalo napísať, že sa žiada, aby ten znalecký 

posudok znalec dodal v elektronickej forme ako pédéef (PDF) 

súbor a úrad neurobil nič iné, len ten súbor, ktorý mu bol 

daný v elektronickej forme, zavesil na webovú stránku na 

konkrétne miesto, kde si to už potom každý mohol dohľadať. 

A tým pádom nemuseli sa rozširovať ani materiály a kto 

chcel, si ho vedel vyhľadať.  

Takto fungovalo ešte za pána primátora Ftáčnika, 

možno niekde v procese pána Nesrovnala sa to stratilo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Docizelujeme to. 

Pán poslanec Jenčík,  

ešte reakcia, alebo?  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Áno. Ja len že ďakujem, pán primátor. Presne tak. 

Máme to elektronicky. že nevidím vôbec dôvod, aby sme to 

nedostávali.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Dobre. To znamená, že tento bod sťahujem. To platí.  
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BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
STARÉ MESTO, PARE. Č. 10374/2, 
LEGIONÁRSKA ULICA, MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-STARÉ MESTO ALTERNATÍVNE 
JEHO ZVERENIE DO SPRÁVY MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo dvanásť. Nemusíme hlasovať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pardon.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, to bola dvanástka. Ideme na trinástku. Ja som si 

to zle vyškrtol. 

Áno, prosím vás, dajte slovo pánovi Tešovičovi.  

A čo, niečo (poznámka: nezrozumiteľné slovo), nešlo 

ti zariadenie? Alebo čo sa stalo? 

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

Svietil som a zrazu som zmizol z tabule. 
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Ja som chcel k tomuto 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Lebo nesedíš na svojom mieste. 

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

Ja som chcel k tomuto ozrejmiť ešte, ešte jednu 

dôležitú vec.  

Áno, akože sú tu, sú tu, možno, niektorí, niektoré 

kolegyne, kolegovia, sú možno oblúbenejší, niektorí sú 

menej. Ono k tej finančnej komisie akosi tak patrí, že 

človek, že neni za pekného, za dobrého, ale snažíme sa 

vlastne naozaj pri posudzovaní vychádzať zo situácie, ako 

keby sme naozaj chceli predať niečo, čo, čo na čo má, na čo 

máme vlastne dávať, lebo mesto je náš záujem.  

A jedna z vecí, ktorá tu je v tomto materiáli, že už 

v súčasnosti, už v súčasnosti žiadatelia platia za pozemok 

pravidelnú odplatu za užívanie pozemku, čiže za bezdôvodné 

obohatenie osemnásť eur sedemdesiatpäť centov mesačne.  

Keď si to prerátame, keď naozaj ide len o to, aby tam 

niekto mal záhradku, alebo aby to vedel užívať, tak, tak 

pri tej kúpnej cene, ktorá bola navrhnutá v pôvodnom 
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materiáli, by museli platiť osemnásť rokov toto bezdôvodné 

obohatenie, aby vôbec zaplatili tú kúpnu cenu.   

Čo, čo mi príde ako naozaj nezmysel. Že pokiaľ niekto 

chce mať, chce mať čisto, čisto, využíva to na účely 

záhrady, alebo , alebo nejake nejakej údržby pozemku, tak 

tá suma osemdesiat eur sedemdesiatpäť centov to v podstate 

rieši už teraz. 

Pokiaľ to chce niekto scelovať s tým, že s tým nejako 

naložiť do budúcnosti, tak naozaj, tam by sme ten majetok 

mali chrániť.  

Ale tá, tá situácia je, pokiaľ chceme, aby len platil 

niekto určitú úhradu, tak tá situácia je vlastne už 

vyriešená.  

To som chcel povedať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ešte jedna rýchla informácia. Nakoniec sme objavili 

na podstránke našej webstránky s názvom Zverejňovanie, sú 

nakoniec o zverejnené všetky, všetky po, všetky posudky.  

Takže, nemusíme, nebudeme to pridávať, platí to 

zverejňovanie. 
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Tak je to? Je to tak, že zverejňovanie? Je to tam, 

že?  

Takže vlastne oni sú všetky posudky sú na stránke 

mesta.  

Môžu, môžu aj to. Len som chcel povedať, že nejakým 

spôsobom sú, niekto povedal, niekde zverejnené.  

Bod číslo trinásť. Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku 

v Bratislave na Legionárskej ulici mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, alternatívne jeho zverenie do 

správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu, respektíve asi aj 

to už sme vlastne prešli.  

Pán Tešovič,  

nech sa páči. 

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

Pri tomto bode by som teda chcel povedať, že komisia 

vyjadrila súhlas s týmto bodom a prikláňam sa aj ja osobne 

za alternatívu I, variant I.  

To znamená, je to, je to verejný záujem v prospech 

vybudovania verejného parku.  
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To znamená, za, za jedno euro za celý predmet nájmu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ďakujem. 

Vážení páni poslanci, vážený pán primátor a vedenie 

tohto mesta. 

V rámci tohto bodu, ktorý je pripravovaný dlhodobo, 

som absolvovala množstvo stretnutí, ktoré prebehli na 

úrovni evanjelickej cirkvi, ktorá je zapojená do tohto 

územia hlavného mesta Bratislavy, Slovenskej technickej 

univerzity a išlo o záujem Starého Mesta o zverenie tohto 

pozemku vzhľadom na ďalšie aktivity, ktoré sú v súvislosti 

s týmto územím.  

Keď Staré Mesto požiada o zverenie, alternatíva A, 

teda 1.1 nájom, vôbec neprichádza do úvahy. V prípade, že 

schválite nájom, takúto zmluvu ani nepodpíšeme. Necháme 

toto územie rozbité ako je a mesto môže riešiť. 

Dnes sme v situácii, že Slovenská technická 

univerzita oslovila a má Slovenská technická univerzita 

memorandum pod podpísané s hlavným mestom Slovenskej 
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republiky  a rovnako so Starým Mestom, ide budovať na tomto 

území Stubáčik, čo je teda univerzitná škôlka, ktorá rieši 

umiestnenie detí vedeckých pracovníkov a zamestnancov a 

akademickej pôdy z estéú (STÚ) a zriadenie jednej, dvoch 

tried, podľa toho teda akým spôsobom nastane úprava v rámci 

internátov Bernolák.  

Majú dohodnuté so súkromným investorom, ktorý už 

realizoval úpravu verejného priestoru pri Štajne (Steine), 

a na tomto území majú záujem zriadiť dvor do tejto škôlky, 

ktorá má vzniknúť.  

Sériou rokovaní, ktoré boli náročné aj časovo, sme 

vyjednali oveľa lepšie usporiadanie verejného priestoru, 

kde na tomto mestskom pozemku, napriek tomu, že tento 

pozemok je aj v súdnom spore s estéú (STÚ) a my berieme na 

seba to, že bude zverený a v prípade prehratia toho sporu, 

bude to pozemok estéú (STÚ), že na území tomto zverenom sa 

vybuduje to územie tej škôlky. Teda to je ten areál tej 

škôlky. 

Ešte raz teda upozorňujem poslancov, že my máme 

záujem ako Staré Mesto o variantu bé (B), to znamená, 

zverenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Mne to ušlo. Komisia finančná odporučila alternatívu 

jedna A bé (B)? Nie.  

Ja si myslím, že aj na mes mestskej rade sme sa 

všetci zhodli, že pôjde o zverenie. Takže, ako ne. 

Nech sa páči,  

pán Tešovič, máte slovo. 

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

Áno, teraz som dostal informáciu, že na mestskej rade 

to bolo v vo variante zverenie.  

Ja som vychádzal vlastne z toho, že, alebo teda aj 

komisia vy vychádza bežne z toho, že v takýchto prípadoch 

ideme najprv cestou nájmu a keď sa urobí daná investícia na 

pozemku, čiže vieme, že naozaj, že tam je dodržaný ten 

verejný účel, že je tam terasa, je tam park, je tam, je tam 

naozaj nejaký verejný záujem, tak následne sa, sa ten 

pozemok, sa mení nájom na na zverenie. Tak sme to robili 

už, už niekoľkokrát. Ale tu už som dostal aj informáciu, že 

tu už je teda ten projekt na spadnutie.  
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Takže, ja teda upravujem, čo som, som povedal 

predtým.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

A ja osobne sa prikláňam tým pádom za zverenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja osobne sa prikláňam, že by som nechcel robiť 

problémy mestskej časti a myslím, že to starostka už dobro, 

odargumentovala už viacejkrát, aj mne, aj na rade a neviem 

komu.  

Takže, ja by som to nekomplikoval. Je to úplne že 

dobrá vec, kde nemáme čo váhať. Navrhujem, dáv. Keď nemá 

nikto žiadne slovo do diskusie, odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

My musíme hlasovať, môžme rovno hlasovať o tom 

druhom, že? A keď ho odhlasujeme, nemusíme hlasovať  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Áno, áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

o tom prvom. 

Tak. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ideme hlasovať vlastne o tej alternatíve dva v tom 

znení, v akom je tam predložená. Čiže o zverení pozemku 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Predseda návrhovej komisie 

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

v Starom Meste. 

Tam na zverenie tým pádom stačí jedna polovica. Tam 

nie sú tri pätiny.  

A pán primátor,  
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môžte dať hlasovať o (poznámka: nezrozumiteľné slová, 

hovorí naraz predseda návrhovej komisie aj predsedajúci) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Kde mám toho občana?  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tady je občan. Tady mám občana. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dobre. Tak potom má smolu.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Lebo on chce vystúpiť k bodu, vieš? 

Uhm. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

nehlasovalo nula poslankýň alebo poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 13-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, pare. č. 10374/2, Legionárska ulica, mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto alternatívne Jeho zverenie do 

správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
-hlasovanie o alternatíve II 

 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   

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   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  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

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

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 10374/2, Legionárska ulica, mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, alternatívne jeho zverenie do 

správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. 

č. 10374/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 558 m², 

zapísaného na LV č. 1656, do správy mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, 
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IČO 00603147, s cieľom vybudovať park, ktorý bude slúžiť 

širokej verejnosti, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľnosti zo strany mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

prestane nehnuteľnosť užívať na uvedený účel, 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 Bratislava-Staré Mesto podpísaný do 60 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí 

platnosť. 

4. V prípade zverenia danej nehnuteľnosti platí 

podmienka, že ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

nezrealizuje vybudovanie parku do piatich rokov odo 

dňa účinnosti protokolu o zverení nehnuteľného 

majetku, mestská časť Bratislava-Staré Mesto je 

povinná predmet zverenia bezodkladne vrátiť do priamej 

správy hlavnému mestu SR Bratislave. 

koniec poznámky) 
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BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. KARLOVA VES, PARE. Č. 2570/2, 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA- KARLOVA 
VES 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štrnásť. Ide o Návrh na schválenie 

prípadu hotného hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu časti pozemku v Bratislave, v  Karlovej Vsi, parcelné 

číslo 2570/2, mestskej časti Bratislava- Karlova Ves. 

Pre mňa úplne jednoznačná vec.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Rasťo Tešovič,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja len chcem poukázať, že to je presne ten príklad, 

ktorý, ktorý som hovoril pri predchádzajúcom bode, že je 

to, je to príklad, kedy, kedy niekto za nájom ide vybudovať 

verejný chodník a potom následne, keď bude vybudovaný, tak 

sa dá uvažovať a žiadať o zverenie tej, toho pozemku. 
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Čiže, naozaj je to potom o tom jednotnom metri.  

Čo sa týka, čo sa týka komisie, tak, eee, tak sme sa 

bavili o alternatíve I.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. Vlastne to je ono.  

To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia, tak ako nám 

bol predložený, ale s tým, že budeme hlasovať najskôr 

o alternatíve I a keď prejde, tak už potom o tej 

alternatíve dr II nebudeme hlasovať. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o alternatíve I v zmysle toho 

uznesenia, ako je predložené. 
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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 tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 14-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave,  

k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti 
Bratislava- Karlova Ves 

 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 
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Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

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

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 

Karlova Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ v 

Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, bez 

založeného listu vlastníctva, ktorej v stave registra „E“ 

zodpovedá časť pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 

22412/1 – ostatné plochy vo výmere 690 m², zapísaného na LV 

č. 4971, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves so sídlom na 

Námestí sv. Františka 8 v Bratislave, IČO 00603520, 

s cieľom vybudovať verejný spevnený peší chodník od 

vstupnej bránky do záhrad v správe mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves po spevnený chodník vedúci k OD 

Tesco Lamač, na dobu neurčitú, za nájomné 1,00 Eur za celý 

predmet nájmu počas celej doby nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ v Bratislave, 

k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2 vo výmere 690 m², pre 

mestskú časť Bratislava-Karlova Ves predkladáme ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
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SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu potreby vybudovania spevneného chodníka 

od záhrad k OD Tesco Lamač, ktorý bude slúžiť okoloidúcej 

verejnosti, čím sa zvýši bezpečnosť chodcov, ktorí majú v 

súčasnosti k dispozícii iba nespevnený chodník, v daždivých 

dňoch nebezpečný a problémový. Pre stavebné konanie na 

realizovanie tejto stavby potrebuje stavebník preukázať k 

dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom po riadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 15 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. PETRŽALKA, PARE. Č. 5393/1, PRE 
SPOLOČNOSŤ VODOTIKA-MG SPOL. S R.O., 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo pätnásť. 
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Tu máme aj občana, ktorý chce vstúpiť do diskusie po 

našej diskusii.  

Návrh na schválenie prípadu hodnoby hodného 

osobitného zreteľa pre spoločnosť Vodotyka emgé, spoločnosť 

s ručením oblečeným (VODOTIKA-MG spol. s r.o.), so sídlom 

v Bratislave. 

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Odovzdávam slovo návrhovej, eee, či čo sme? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, občan. No ja som po, sám som to povedal, zabudol 

som. 

Nech sa páči, poprosím pána Miloša Ka Kadroviča, 

Kedroviča, aby vystúpil. 

Myslím, že ho potrebujeme odhlasovať, že?  

Zahlasujte, prosím vás, odhladujme si vystúpenie pána 

Kedroviča v tejto diskusii.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči. 
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Občan   Ing. Miloš   K o l v o v i c :  

Dobrý deň vážený pán primátor, vážené poslankyne 

a páni poslanci, 

Som zástupca firmy VODOTYKA. My v Petržalke Bosáková, 

Šustekova staviame polyfunkčné domy. Mnohí to poznajú. Mno, 

mnohí to poznajú. 

Ide, jedná sa o to, že máme postavenú budovu, všetky 

inžinierske siete, jedine nám chýba dobudovať verejný 

priestor, ktorý sa nachádza na pozemkoch mestskej časti 

Petržalka a magistrátu.  

Od mestskej časti máme od, myslím, apríla, mája 

pozemky prenajaté, chýba nám len prenajať si pozemok od 

vás, aby ste tie, ten verejný priestor vybudovali.  

Jedná sa o kus, myslím, že je to teraz ulica Lužná 

a k tomu sú parkoviská a zeleň a taká vodná plocha ako 

fontána.  

To je všetko.  

Ja som chcel vystúpiť, že skôr vám dať možnosť, keby 

ste mali vy nejakú otázku, aby som vám bol k dispozícii. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Do diskusie sa zatiaľ nikto nehlási.  

To znamená, ďakujeme pekne a odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže, budeme schvaľovať návrh uznesenia, tak ako bol 

predložený. 

Nie sú tam, je tam iba jedna alternatíva. Je to 

prípad osobitného zreteľa v Petržalke, tak ako bolo aj 

vysvetlené. Je to nájom. 

Tri pätiny všetkých poslancov je potrebné na 

schválenie. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsasedem. 
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Za tridsasedem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 15-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. 
ú. Petržalka, pare. č. 5393/1, pre spoločnosť VODOTIKA-MG 

spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

 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   

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   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

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

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 5393/1, pre spoločnosť VODOTIKA - MG 

spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 26. 09. 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 šiestich častí pozemku registra 

„C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 – 

ostatné plochy, prvá časť vo výmere 285 m² – Komunikácie, 
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druhá časť vo výmere 498 m² – Parkoviská (32 parkovacích 

miest), tretia časť vo výmere 278 m² – Chodníky, štvrtá 

časť vo výmere 178 m² – Zeleň, piata časť vo výmere 108 m² 

– Vodná plocha, šiesta časť vo výmere 4 m² – Kontajnerové 

stojisko, celkove vo výmere 1 351 m², spoločnosti VODOTIKA 

- MG spol. s r.o., so sídlom Bosákova 7 v Bratislave, IČO 

35761806, za účelom vybudovania technickej infraštruktúry k 

stavbe „Polyfunkčný dom Bosákova-Šustekova, Bratislava  

II.b etapa, Bratislava, Petržalka, Lužná“, na dobu 

neurčitú, za nájomné: 

1. 30,00 Eur/m²/rok – odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 

do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť 

kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo 

predstavuje pri výmere 1 351 m² ročne sumu 40 530,00 

Eur, 

2. 6,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (Komunikácie, 

Chodníky), čo predstavuje pri výmere 563 m² ročne sumu 

3 378,00 Eur, 

3. 4,25 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (Parkoviská), 

čo predstavuje pri výmere 498 m² ročne sumu 2 116,50 

Eur, 
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4. 0,50 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (Zeleň, Vodná 

plocha), čo predstavuje pri výmere 286 m² ročne sumu 

143,00 Eur, 

5. 5,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (Kontajnerové 

stojisko), čo predstavuje pri výmere 4 m² ročne sumu 

20,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná 

zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2. Nájomca uhradí za užívanie pozemku registra „C“ KN, k. 

ú. Petržalka, parc. č. 5393/1, vo výmere 1 351 m², bez 

zmluvného vzťahu za obdobie od 01. 01. 2017 (zahájenie 

stavebnej činnosti) do účinnosti zmluvy sumu 30,00 

Eur/m²/rok v lehote do 30 dní od účinnosti nájomnej 

zmluvy v súlade s Rozhodnutím č. 33/2015 primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny 

prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 287 

Úhradou tejto sumy sa všetky nároky vyplývajúce z 

doterajšieho užívania pozemku bez právneho dôvodu 

považujú za urovnané. 

Navrhovaný nájom šiestich častí pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 5393/1, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť VODOTIKA - 

MG spol. s r.o., Bosákova 7, Bratislava, predkladáme ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

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

neskorších predpisov z dôvodu, že vybudovanie technickej 

infraštruktúry bezprostredne súvisí s realizáciou stavby 

„Polyfunkčný dom Bosákova-Šustekova, Bratislava II.b etapa, 

Bratislava, Petržalka, Lužná“, budovanej na pozemku 

žiadateľa, hlavné mesto SR Bratislava vyjadrilo súhlas ako 

dotknutý orgán, ako aj z dôvodu, že žiadateľ nemôže 

vyvolané investície zrealizovať iným spôsobom ako cez 

pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a 

súčasne žiadateľ môže uskutočniť prezentovaný zámer na 

základe nájomnej zmluvy, ktorou preukáže svoj vzťah k 

pozemku v konaní pred stavebným úradom podľa § 139 ods.1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  

koniec poznámky) 
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BOD 16 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
PETRŽALKA, PARE. Č. 3550, PRE 
OBČIANSKE ZDRUŽENIE VNÚTROBLOK 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 šestnásť, Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa nájom pozemku 

v katastrálnom území Petržalka, parcelné číslo 3550, pre 

občianske združenie Vnútroblok so sídlom v Bratislave. 

Poprosím spracovateľa o krátke slovo. 

Či už netreba, hej? 

Tak otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Aj napriek tomu, že teda bol prejavený záujem 

o o autoremedúru, ale medzitým bol dostatok času to spraviť 

aj vo forme pozemeňujúceho návrhu, tak ja to dám štandardne 
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ako pozmeňujúci návrh spolu teda s pani Pätoprstou. Je to 

z jej iniciatívy. 

Jednak sa doplní uznesenie v tom poslednom odseku, 

a to tak, že za slovami komutny, komunitnej záhrady sa 

vložia slová s možnosťou umiestnenia kompostéra na 

biologický odpad. A tá, toto isté vloženie sa spraví aj 

v dôvodovej správe v časti, kde sa hovorí o účele nájmu.  

Čiže, za komunitné záhrady, v tej časti sa takisto 

vložia slová s možnosťou umiestnenia kompostéra na 

biologický odpad. 

Tým pádom sa bude o tom pozmeňováku potom hlasovať. 

Ďakujem pekne za slovo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nech sa páči,  

pán poslanec  Karma. 

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

Ja som sa pôvodne prihlásil s jednou vecou, ale nedá 

mi nezareagovať. Ono to znie dobre, chcel by som sa ale 
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opýtať, či už predstaviteľov toho občianskeho združenia, 

alebo možno pani viceprimátorka, ona mo možno bude vedieť 

odpovedať.  

Vedia o tom kompostéri? Kto to bude financovať? Alebo 

je to vyslovene len možnosť a bude, bude to potom 

iniciatíva mesta, aby potom sme im nespravili nejaký 

problém, ktorý oni nemajú finančne krytý? 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm. 

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

A tá druha vec, to je vlastne, to čo som spomínal aj 

na mestskej rade.  

Tie pozemky, tie pozemky sú predmetom, ktoré by mohli 

byť navzájom vysporiadané so župou.  

Ja by som bol veľmi rád, keby sa to pohlo vpred. 

Absolútne t to nemá nič spoločné vlastne s občianskym 

združením. A samozrejme s tým zámerom súhlasím. Len by som 

vás týmto chcel poprosiť, vyzvať, nechcem to dávať ako 

nejaké doplňujúce uznesenia, aby sa v tejto veci začalo 

konať. 
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A pokiaľ nepríde so župy takýto návrh,  aby išiel 

iniciatívne z mesta.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm.  

Pani námestníčka sta Štasselová.  

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keď som bola oslovená, oslovená. Neviem vám odpovedať 

na otázku, či, či občianske združenie o tom vie.  

V každom prípade tá požiadavka na zverenie tuná bola 

predtým, ako som ja nastúpila do funkcie. 

A takisto chcem povedať, že iniciatívu vyvinula 

škola, ktorá oslovila občianske združenie.  

Tak asi by bolo dobré teda mať aj od obidvoch 

subjektov, nie len od občianskeho združenia, ale aj od 

školy nejaké stanovisko k tomu kompostéru. 
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Ale neviem o tom. Možno Milan Vetrák, neviem či ste 

s Eliškou o tom diskutovali s nimi?  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A ešte tam bol ta ten druhý podnet na vysporiadanie 

pozemkov ohľad, s Bratislavským samosprávnym krajom.  

Čiže, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Tak si to osvojujeme, dobre? A budeme rokovať. Áno. 

Ďakujeme pekne. 

Pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem. 

Komisia finčnej stratégie prerokovala tento návrh 

s tým, že odporúča zastupiteľstvu prijať uznesenie s tým, 

že na alternatíve sa nezhodla.  

Ja osobne som zástanca alternatívy I. A to z toho 

dôvodu, že pre obidve strany je je je určite lepšia doba 

neurčitá. Možno sú to nejaké výpovedné lehoty, s tým že 
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teda vieme, vieme s tým nakladať, nemusíme sa k tomu každú 

chvíľu vracať a máme nad tým stále kontrolu.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Vetrák faktickou. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Len si to teda overím aj u vás pani viceprimátorka.  

Teda o alternatíve jedna ako predkladateľka chcete, 

aby sa hlasovalo ako o prvej? Lebo sú tam tri alternatívy. 

To sa chcem spýtať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Uhm. Dobre. 
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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: 

Ešte s faktickou pán poslanec Karman. 

Nech sa páči. 

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

Ja len tak isto reagujem, ani som nevedel, že ešte je 

vôbec diskusia o tých variantoch. Automaticky som rátal, že 

budeme hlasovať o alternatíve číslo jedna. A za ňu sa aj 

prihováram. Keďže by to malo byť, alebo mohlo byť neskôr 

predmetom vysporiadavania, tak tá trojmesačná výpovedná 

lehota tam padne vhod.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Tak poprosím teraz návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ide 

o prípad hodný osobitného zreteľa, nájom pozemku 

v Petržalke za účelom prevádzkovania komunitnej záhrady.  

A začneme tým variantom jedna. Čiže jedno euro na 

celý predmet nájmu ročne na dobu neurčitú s trojmesačnou 

výpovednou lehotou. 

A prepáčte, ja sa ospravedlňujem, ale najprv musíme 

ešte o tom mojom pozmeňováku, lebo ten bol po podaný ako 

prvý. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Tak beriem späť. 

Čiže najskôr budeme hlasovať o tom mojom pozmeňováku, 

kde sa v tom poslednom odseku do podmienky dáva ten 

kompostér, aj do účelu nájmu v dôvodovej správe ten 

kompostér. 
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Tak, pani viceprimátorka,  

prosím vás o, dajte hlasovať o tomto pozmeňujúcom 

návrhu. 

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.) 

Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem poslancov. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa dvaja 

a nehlasoval jeden poslanec. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 16-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, pare. č. 3550, pre občianske združenie 
Vnútroblok so sídlom v Bratislave 

-doplňujúci návrh p. Vetráka 

 Prítomní: 37 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 1 

 

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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

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

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 
 

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 ZDRŽAL SA P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

koniec poznámky)  
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Predseda návrhovej komisie 

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

No a teraz vlastne už v znení tohto pozmeňujúceho 

návrhu budeme hlasovať o variante jedna. Teda to jedno euro 

na celý predmet nájmu ročne s výpovednou, na dobu neurčitú 

a s trojmesačnou výpovednou dobou. 

Pani viceprimátorka,  

môžte dať hlasovať o tomto ná, o tejto variante 

(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: 

Áno. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť poslancov. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 16-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, pare. č. 3550, pre občianske združenie 
Vnútroblok so sídlom v Bratislave 

-hlasovanie o variante I vrátane prijatého doplnku 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

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   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  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, 

parc. č. 3550, pre občianske združenie Vnútroblok so sídlom 

v Bratislave 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 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 pozemku registra „C“ KN, k. ú. 

Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 3550 –ostatné plochy vo 

výmere 1 146 m², pre občianske združenie Vnútroblok so 

sídlom Šuňavcova 1 v Bratislave, IČO 42269385, s cieľom 

založiť a prevádzkovať komunitnú záhradu v areáli Strednej 

priemyselnej školy elektrotechnickej na Halovej 16 v 

Bratislave, za nájomné a dobu nájmu 1,00 Eur/celý predmet 

nájmu/ročne, na dobu neurčitú, s možnosťou vypovedania 

zmluvy obidvoma zmluvnými stranami s trojmesačnou 

výpovednou lehotou, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť.  

Navrhovaný nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3550, 

k. ú. Petržalka, pre občianske združenie Vnútroblok, 

Šuňavcova 1, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu, že založením a prevádzkovaním komunitnej záhrady 

s možnosťou umiestnenia kompostéra na biologický odpad 

v danej lokalite dôjde k modernizácií nevyužívaného, 

chátrajúceho územia, tvoreného bývalými tenisovými kurtami 
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v areáli Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej 

na Halovej 16, dôjde k skvalitneniu života obyvateľov 

okolitých bytových domov pri dlhodobom rozvoji ich 

voľnočasových aktivít v oblasti záhradkárčenia, zlepšeniu 

susedských vzťahov. Vzhľadom na polohu a účel užívania 

pozemku je špecifickým riešením prenechania majetku 

hlavného mesta SR Bratislavy do nájmu a súčasne je 

predloženie nájomnej zmluvy ako preukázanie iného práva 

k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov potrebné pre vydanie 

príslušného povolenia. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 303 

BOD 17 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO NÁJMU 
NEBYTOVÉHO PRIESTORU Č. 2 V STAVBE 
SO SÚPIS. Č. 2984 NA KOPČIANSKEJ UL. 
Č. 90 V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, 
OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU ULITA 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 sedemnásť, len na začiatok 

hovorím, že je k tomuto bodu je prihlásená občianka pani 

Veronika Gajarská.  

Takže, bod číslo sedemnásť, Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa nájom nebytového 

priestoru číslo 2 v stavbe so súpisným číslom 2984 

na KopčianskeJ ulici číslo 90 v v katastrálnom území 

Petržalka, občianskemu združeniu Ulita so sídlom 

v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Polakovič,  

nech sa páči. 
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Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja len keďže aktivity tohto občianskeho združenia 

poznám, tak by som sa rád prihlásil teda k variante, alebo 

alernatívne, alternatíve jedna. Teda, nie prihlásil, ale 

prihovoril. 

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: 

Nech sa páči, pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem. 

Navrhnujem takisto, aby sme hlasovali ako o prvej 

alternatíve číslo jeden.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Teraz, prosím, vyjadrite súhlas s vystúpením pani Ver  

pani Veroniky Gajarskej. 
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(Hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Nech sa páči, pani Gajarská, máte slovo. 

Občianka   Veronika    G a j a r s k á :  

Dobrý deň. 

Som veľmi rada, že dneska prerokuvávate tento bod. 

A veľmi vám podpo, ďakujem za podporu. 

A keďže neprebehla diskusia, tak môžme pristúpiť 

k hlasovaniu. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Tak poprosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Takže porozumel som to tak, že ideme najskôr hlasovať 

o alternatíve číslo jedna.  
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Eee v zmysle toho návrhu finančnej komisie, je to 

návrh uznesenia, tak ako nám bol predložený. Prípad hodný 

osobitného zreteľa a nájom nebytových priestorov 

v katastrálnom území Petržalka. 

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 tridsaťsedem poslancov. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 17-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho nájmu nebytového priestoru č. 2 v stavbe 
so súpis. č. 2984 na KopčianskeJ ul. č. 90 v Bratislave, k. 

ú. Petržalka, občianskemu združeniu Ulita so sídlom 
v Bratislave 

-hlasovanie o alternatíve I 

 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   

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   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho nájmu nebytového priestoru č. 2 v stavbe so 

súpis. č. 2984 na Kopčianskej ul. č. 90 v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, občianskemu združeniu Ulita so sídlom 

v Bratislave 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

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

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

neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 

60,90 m² v stavbe so súpis. č. 2984 na Kopčianskej 90 v 

Bratislave, k. ú. Petržalka, na pozemku, parc. č. 5797/1, 

občianskemu združeniu Ulita so sídlom Kopčianska 90 v 

Bratislave, IČO 42130387, na dobu neurčitú odo dňa 

nadobudnutia účinnosti dodatku č. 3 k Zmluve o nájme 

nebytových priestorov č. 07 83 0267 08 00 zo dňa 06. 05. 

2008 v znení dodatkov č. 1 – 2 s cieľom využívať priestor 

na realizáciu Projektu Komunitné centrum Kopčany ako 

nízkoprahový klub pre deti a mládež a rodičov, za nájomné 

1,80 Eur/rok za doplnený predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 

83 0267 08 00 zo dňa 06. 05. 2008 v znení dodatkov č. 1 – 2 

bude s nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V 

prípade, že dodatok v tejto lehote nebude nájomcom 

podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 

Navrhovaný nájom nebytových priestorov vo výmere 60,90 m² v 

stavbe so súpis. č. 2984 na Kopčianskej 20 v Bratislave, k. 

ú. Petržalka, na pozemku, parc. č. 5797/1, občianskemu 

združeniu Ulita so sídlom v Bratislave, IČO 42130387, 

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

znení neskorších predpisov z dôvodu, že občianske združenie 

Ulita prevádzkuje na základe Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov č. 07 83 0267 08 00 zo dňa 06. 05. 2008 v znení 

dodatkov č. 1 – 2 v nebytových priestoroch Komunitné 

centrum Kopčany, ktorého aktivity v súčasnosti presahujú 

kapacitu týchto priestorov. Hlavnou náplňou komunitného 

centra sú vzdelávacie, voľnočasové a poradenské aktivity 

pre deti a mladých ľudí zo sídliska Kopčany. V nových 

priestoroch má občianske združenie Ulita záujem realizovať 

aktivity združenia pre deti, mládež a rodičov. 

koniec poznámky) 
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BOD 18 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. NIVY, PARE. Č. 10663/34, 
SPOLOČNOSTI APIS HOME, 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: 

Ideme ďalej na bod číslo osemnásť. Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa  nájom časti 

pozemku v katastrálnom území. Nivy, parcelné číslo 

10663/34, spoločnosti APIS hom esero (APIS home, s. r. o.), 

so sídlom v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

A keďže sa nikto neprihlásil, tak prosím návrhovú 

komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Nie sú tu žiadne alternatívy. Čiže, žiadne 

pozmeňujúce návrhy.  
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Návrh uznesenia, tak ako bol predložený, prípad hodný 

osobitného zreteľa, nájom časti pozemku, katastrálne územie 

Nivy.  

Pani viceprimátorka,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem poslancov. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 18-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 
ú. Nivy, pare. č. 10663/34, spoločnosti APIS home, s. r. 

o., so sídlom v Bratislave 

 Prítomní: 37 Áno 37 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   

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   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

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

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, 

parc. č. 10663/34, spoločnosti APIS home, s. r. o., so 

sídlom v Bratislave 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 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 pozemku v Bratislave, 

k. ú. Nivy, registra „C“ parc. č. 10663/34 –ostatné plochy 

vo výmere 3 m², spoločnosti APIS home, s. r. o., so sídlom 

Záhradnícka 60, v Bratislave, IČO 47853646, s cieľom 

vybudovať a užívať zdroj úžitkovej vody (studne) ako zdroj 

závlahy zelenej strechy garáží, za nájomné: 

1. 30,00 Eur/m²/rok, za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 
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právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na 

predmete nájmu, čo pri výmere 3 m² predstavuje ročne 

sumu 90,00 Eur, 

2. 19,00 Eur/m²/rok, za obdobie od začiatku mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie 

na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 3 m² 

predstavuje ročne sumu 57,00 Eur,  

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku v k. ú. Nivy, parc. 

č. 10663/34, je predložený ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom 

spoločnosť APIS home, s. r. o., ako správca garáží a 

nebytových priestorov v objekte Garáže – Záhradnícka – juh 

v Bratislave, súpis. č. 16153, nachádzajúci sa na pozemku, 

parc. č. 10736/2, bude realizovať zdroj úžitkovej vody 

(studne) využívaný ako zdroj závlahy zelenej strechy 
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garáží, pričom pre vydanie stavebného povolenia na stavbu 

potrebuje stavebník preukázať k dotknutému pozemku 

vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 19 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. NIVY, PARE. Č. 21949/121, 
SPOLOČNOSTI REMING CONSULT A.S., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo devätnásť, návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa nájom časti 

pozemku v katastrálnom území Nivy, parcelné číslo 

21949/121, spoločnosti REMING KONSULT a es (REMING CONSULT 

a.s.), so sídlom v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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Nech sa páči, pán poslanec Palkovič. 

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

Dobrý deň. 

Ďakujem za slovo. 

Vzhľadom na to, že tu sa jedná o parkovacie miesta, 

tak by som chcel navrhnúť veľmi jednoduchú, veľmi 

jednoduchý pozmeňujúci návrh a zmeniť dobu tohto nájmu 

z doby určitej na dva roky na dobu určitú do 1. 1. 2021. 

A je to hlavne teda v súvislosti so zavádzaním 

parkovacej politiky.  

Tak vás poprosím o podporu. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nikto ďalší sa neprihlásil. 

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

No, chcem sa spýtať, máme to aj v písomnej podobe? 

Lebo inak potom au.  

No tak, Tomáš, prosím ťa, dones mi to. 

Ja s. ja samozrejme, si to pamätám, len je to 

pozmeňujúci návrh, takže najskôr budeme hlasovať o tomto 

pozmeňujúcom návrhu.  

Čiže, v texte sa slová eee na dobu určitú na dva roky 

budú, odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy sa 

zamenia, alebo sa nahradia slovami na dobu určitú do 1. 1. 

2021. 

Prosím, môžte dať hlasovať o tomto pozmeňujúcom 

návrhu. 

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, uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť poslancov. 
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Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasoval jeden poslanec.  

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 19-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 
ú. Nivy, pare. č. 21949/121, spoločnosti REMING CONSULT 

a.s., so sídlom v Bratislave 
-pozmeňujúci návrh p. Palkovič  

 Prítomní: 36 Áno 35 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   

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   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  ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 320 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel NEHLASOVAL 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

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 už v znení tohto pozmeňujúceho návrhu dajte, 

prosím, hlasovať o návrhu uznesenia ako celku. 

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, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť poslancov. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula poslancov 

a nehlasovalo nula poslancov. 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 19-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 
ú. Nivy, pare. č. 21949/121, spoločnosti REMING CONSULT 

a.s., so sídlom v Bratislave 
-hlasovanie o celku vrátane prijatej zmeny  

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 
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Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, 

parc. č. 21949/121, spoločnosti REMING CONSULT a.s., so 

sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 26. 09. 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 pozemku v Bratislave, 

k. ú. Nivy, registra „C“ parc. č. 21949/121 –zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 64 m², spoločnosti REMING 

CONSULT a.s., Trnavská cesta 27 v Bratislave, IČO 35729023, 

na užívanie 6 vyhradených parkovacích miest pred sídlom 

žiadateľa na Trnavskej ceste, na dobu určitú do 

01. 01. 2021, za nájomné 73,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje 

ročne sumu 4 672,00 Eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí 

platnosť. 
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Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ 

parc. č. 21949/121, 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, nakoľko spoločnosť REMING CONSULT a.s., 

na základe Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-1774-02-00 

zo dňa 13. 12. 2002 pred sídlom svojej spoločnosti 

na Trnavskej ceste č. 27 vybudovala a užíva parkovacie 

miesta na uvedenom pozemku. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 

 

 

 

BOD 20 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. NIVY, PARE. Č. 21885/1, 
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GENERÁLNEJ PROKURATÚRE SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 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: 

Číslo dvadsať, Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa nájmu časti pozemku v katastrálnom území 

Nivy, parcelné číslo 21885/1, Generálnej prokuratúre 

Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Uhm. 

Nech sa páči,  

pán poslanec Palkovič. 

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

Ďakujem za slovo. 

K tomuto bodu mám vlastne identický pozmeňujúci návrh 

s rovnakým odôvodnením. Jedná sa znovu o parkovacie miesta, 

a preto by som navrhol zmeniť dobu určitú z dvoch rokov na 

1. 1. 2021. 

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: 

Dobre. 

Tak poprosím, aby ste písomnú formu odlo, poslali, 

alebo teda odovzdali návrhovej komisii. 

Pán poslanec Vagač, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja by som ešte navrhol vypustiť poslednú vetu článok 

4 bod 16, a to je, že za nesplnenie tejto povinnosti je 

nájomca povinný zaplatiť sankcie v zmysle vyšie uvedeného 

všeobecne záväzného nariadenia. 

Totižto, máme prijaté to, že, že keď sa niekde tá tá 

veta pred tým je, že má zriadiť novú zeleň, minimálne 

v rozsahu zodpovedajúcom ploche zrušenej zelene najneskôr 

do kolaudácie stavby vybudovanej na predmete nájmu.  

Čiže, tá posledná veta hovorí o tom, že tým pádom by 

neurobil tú náhradnú zeleň, len by proste zaplatil, hej?  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 327 

To znamená, že navrhujem vypustiť túto vetu. Je to 

proste všeobecne záväzné nariadenie, aby takto nám nemiz 

nemizla zeleň. 

Takže, prosím, článok 4 bod 16 poslednú vetu zrušiť. 

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. 

Návrhová komisia ako sa vysporiadame s tým, s touto 

požiadavkou od pána poslanca? 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ešte čakám na ten písomný ná návrh toho pozmeňu 

pozmeňujúci  

 

 

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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Áno, a? 

Predseda návrhovej komisie 

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

písomný návrh, ale. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ten máme písomne, ale návrh pána Vagača na 

vypustenie?  

Predseda návrhovej komisie 

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

A hľadám ešte to štyri šestnásť, že kde to je? 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha. 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

Lebo. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďakujem. 

Na ktorej strane? Aha, to v samotnej zmluve.  

(poznámka: počuť mužský hlas „A my meníme aj 

zmluvu?“) 

(poznámka: počuť ako sa radí návrhová komisia 

s ďalšími účastníkmi rokovania) 

Tak ste si to mohli autoremedúrou zobrať, (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) štyri. 

A ktorý? Ešte raz?  

Počkaj, strana šesť. Ale bod dvadsať je to, hej? ale 

počkajte, kde je ten bod dvadsať? Však tam neni?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A čo tam chce spraviť? Vypustiť?  

 

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

oddelenia: 

Čo tam chcete? Vypustiť? 
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Predseda návrhovej komisie 

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

No, takto. Ja poprosím predsa len, aby v tom nebol 

zmätok, tak aj ten druhý pozmeňujúci návrh keď sa dáva, pán 

Vagač, tak treba ho písomne dať.  

(poznámka: počuť „tu je“) 

Dobre. Okej, dobre. 

Tos. No áno, ale. Pardon. 

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

oddelenia: 

V uznesení alebo v materiáli?  

Predseda návrhovej komisie 

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

To je, to je  v zmluve. To je v materiáli, okej. 

Okej.  

To nevadí, to dáme tam. Okej.  

Dobre. Ďakujeme. Ďakujem. Uhm. 

V poriadku. Máme to tu. 

Takže, môžme ísť na to. Na hlasovanie.  
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Čiže, eee, najskôr budeme hlasovať o pozmeňujúcom 

návrhu pána poslanca Palkoviča.  

To sa týka návrhu uznesenia,  kde sa slová na dobu 

určitú na dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej 

zmluvy nahrádzajú slovami na dobu určitú do 1. 1. 2021. 

Môžte dať hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu, 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 tridsaťšesť poslancov. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovala jedna pani poslankyňa. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 20-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Nivy, pare. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 332 

Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 
-pozmeňujúci návrh p. Palkoviča 

 Prítomní: 36 Áno 35 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ideme ďalej na bod  

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno.  

 

 

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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Aha, pardon. Druhý pozmeňovací. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ešte, ešte dve hlasovania máme. 

Čiže, prvé je druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca 

Vagača. 

V samotnej zmluve, ktorá je už v materiáli, je 

v článku 4 v bode 16 posledná veta, ktorá znie, že: Za 

nesplnenie tejto povinnosti nájomca je povinný zaplatiť 

sankcie v zmysle vyššie uvedeného všeobecne záväzného 

nariadenia. 

Čiže, táto veta sa vypúšťa týmto pozmeňujúcim 

návrhom, o ktorom môžte dať, pani viceprimátorka, teraz 

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 tridsaťsedem poslancov. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržali sa traja poslanci 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 20-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Nivy, pare. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre 
Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 

-pozmeňujúci návrh p. Vagača 

 Prítomní: 37 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 3 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ZDRŽAL SA 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   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel ÁNO 

J. Karman NEHLASOVAL 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A teraz ide 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. Teraz by sme mali hlasovať o návrhu uznesenia 

ako o celku už v znení tých dvoch pozmeňujúcich návrhov. 

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, nech sa páči. Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem poslancov. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula 

poslancov a nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 20-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Nivy, pare. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre 
Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 
-hlasovanie o celku v znení prijatých zmien 

 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   

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   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, 

parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej 

republiky so sídlom v Bratislave 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 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 časti pozemku v Bratislave, 

k. ú. Nivy, registra „C“ parc. č. 21885/1 –zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 150 m², Generálnej prokuratúre 

Slovenskej republiky, Štúrova 2 v Bratislave, IČO 00166481, 

na užívanie 12 parkovacích miest, z toho 8 miest pre 

 návštevníkov generálnej prokuratúry, ktoré počas víkendov 

(sobota a nedeľa) budú slúžiť širokej verejnosti, 

a 4 miesta ako vyhradené parkovanie pre potrebu nájomcu, 

k nadstavbe objektu generálnej prokuratúry na Kvetnej 

ulici, na dobu určitú do 01. 01. 2021, za nájomné: 

1. 4,75 Eur/m²/rok za pozemok užívaný ako parkovisko 

pre návštevníkov v počte 8 parkovacích miest, čo 

pri výmere 102 m² predstavuje ročne sumu 484,50 Eur, 

2. 73,00 Eur/m²/rok za pozemok užívaný ako vyhradené 

parkovisko pre nájomcu v počte 4 parkovacích miest, čo 

pri výmere 48 m² predstavuje ročne sumu 3 504,00 Eur, 

čo predstavuje spolu ročne sumu 3 988,50 Eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí 

platnosť. 
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Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 

21885/1, 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, 

nakoľko Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

parkovacie miesta na uvedenom pozemku vybudovala a užíva v 

zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0735-08-00 zo dňa 

06. 10. 2008 v znení dodatku č.1. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 

 

BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU DVOCH ČASTÍ POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. RUSOVCE, PARE. Č. 
251 A PARE. Č. 410, ÚRADU VLÁDY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

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: 

Ideme na ďalší bod, je to bod číslo dvadsaťjedna, 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

nájmu dvoch častí pozemkov v katastrálnom území Rusovce, 

parcelné číslo 251 a parcelné číslo 410, Úradu vlády 

Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. 

Takže, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Nech sa páči,  

pán poslanec  Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vzhľadom na to, že tento chodník predmetný je 

v podstate jediný funkčný chodník, ktorý prepája akoby novú 

časť Rusoviec so starou časťou Rusoviec, ľudia chodia, 

zvykli si chodiť po konečne bezpečnom chodníku do obchodu, 

ko kostola, na poštu, chodia tam s kočíkmi, invalidnými 

vozíkmi a podobne, ja by som bol veľmi rád, keby teda. 

Mrzí ma, že nie je tu pán primátor, ale aspoň pán 

riaditeľ keby vedel, nechcem dávať uznesením nejaké, nejaké 

nezmyselné úlohy, mne by stačil verejný prísľub, že do doby 
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kým začnú so stavebnými prácami a uzavrú tento chodník, aby 

nám magistrát zabezpečil na opačnej strane eee 

rekonštrukciu chodníka, ktorý je tiež magistrátny, len je 

v dezolátnom stave. Nedá sa po ňom chodiť. Vzhľadom na to, 

že tento chodník dlhodobo a každý boží rok je to moja 

poslanecká priorita, takže lepíme to už iks rokov. Ešte nám 

chýba päťdesiat metrov.  

Čiže, ak by ste nám vedeli aj toto povedať pán, pán 

riaditeľ, či aj tých päťdesiat metrov vieme tento rok 

dokončiť, lebo tiež je to moja poslanecká priorita. Nemusím 

tým pádom v interpeláciách dávať interpeláciu, či sa to 

spraví. 

Čiže, z mojej strany, ja s tým vôbec nemám problém, 

len bol by som fakt veľmi rád, keby, keby v tom čase, keď 

to budú prerábať, aby Rusovčania mali, mali možnosť 

bezpečne sa dostať z jednej strany obce na druhú. 

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. 

Do diskusie sa hlási pani starostka Tuleková. 
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Nech sa páči. 

PhDr. Mgr. Lucia   T u l e k o v á   H e n č e l o v á , PhD., 

starostka mestskej časti Bratislava - Rusovce: 

Ja by som už len doplnila, že takáto istá požiadavka 

išla aj za mestskú časť, aby teda súbežne s prerábkou 

chodníka bola jeho protiľahlá strana sa dostala niekde do 

priorít magistrátu teda na opravu.  

A zároveň komunikujeme aj s Úradom vlády a jedná sa 

teda o prerábku, alebo (poznámka: nezrozumiteľné slovo) dva 

vjazdy do do kaštieľa.  

To znamená, že podľa informácií, ktoré máme od Úradu 

vlády by nemal byť rozbitý, alebo rozkopaný kompletne celý 

chodník, iba dva vjazdy.  

Čiže, tá bezpečnosť, dúfam že bude nejakým spôsobom 

zabezpečená.  

 

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  poprosím pa Petra Bánovca, riaditeľa sekcie 

dopravy, aby sa na toto pozrel.  

Dúfam, že sa to dá zosúladiť aj so zimným obdobím. 

Ale obidve tieto požiadavky, budeme s nimi pracovať.  

Keďže sa nikto ďalší 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. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Jaj. Tak pardon.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, okej.  

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 
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No ja vám viem dať verejný prísľub v tom, že sa 

pozrieme na to v akom stave je tá, tá žiadosť. Lebo je to 

vaša priorita poslanecká, o tom viem.  

A priznám sa, že neviem, teraz nemám v hlave, že 

v akom je stave ten, ten projekt, respektíve to rea, tá re 

realizácia. Preto sme sa obrátili na pána Bánovca, ktorý to 

má v svojej kompetencii.  

Takže, ja ho môžem, môžem dohliadať, že akým 

spôsobom, ako sme ďaleko. Môžem vám poslať potom 

informáciu. Keď získam tú info. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 
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Práveže tu nie sú alternatívy v tomto uznesení.  

Pani poslankyni som odpovedal, pardon. 

Čiže, tak ako bol predložený návrh uznesenia, je to 

prípad hodný osobitného zreteľa, týka sa to nájmu časti 

pozemku v v katastrálnom území Rusovce s tými podmienkami, 

ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia.  

Môžte dať o tom,  

pani viceprimátorka hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem poslancov. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa ne nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 
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Bod 21-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu dvoch častí pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Rusovce, pare. č. 251 a pare. č. 410, 
Úradu vlády Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 

 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   

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   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 
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J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu dvoch častí pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Rusovce, parc. č. 251 a parc. č. 410, Úradu vlády 

Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov nájom častí pozemkov v Bratislave, 

k. ú. Rusovce, registra „E“ parc. č. 251 –zastavané plochy 
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a nádvoria a parc. č. 410 – zastavané plochy a nádvoria, 

LV č. 1779, ktoré boli oddelené GP  

č. 31322000-8641-00-16/2018, vypracovaným dňa 25. 09. 2018, 

a označené ako diel 3 vo výmere 175 m², diel 5 vo výmere 

25 m², diel 4 vo výmere 240 m² a diel 6 vo výmere 13 m², 

spolu vo výmere 453 m², Úradu vlády Slovenskej republiky 

so sídlom na Námestí slobody v Bratislave, s cieľom 

vybudovať a užívať stavebný objekt SOc 105 Komunikácie, 

parkovisko a chodníky, na dobu neurčitú, za nájomné: 

1. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu 

na predmete nájmu, čo predstavuje sumu 13 590,00 Eur 

ročne, 

2. 4,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť 

kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu 

na dobu neurčitú, čo predstavuje sumu 1 812,00 Eur 

ročne, s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 
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Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov registra „E“ v k. 

ú. Rusovce, parc. č. 251 a parc. č. 410, spolu vo výmere 

453 m², Úradu vlády Slovenskej republiky so sídlom 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 predkladáme z dôvodu, že pre 

vydanie stavebného povolenia na výstavbu komunikácií, 

parkoviska a chodníkov potrebuje stavebník preukázať 

vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 

BOD 21A NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU 
Č. 07 83 0166 04 06 K NÁJOMNEJ 
ZMLUVE Č. 07 83 0166 04 06 V ZNENÍ 
DODATKOV Č. 1 - 5 AKO PRÍPADU 
HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA, 
Z DÔVODU ZAPOČÍTANIA INVESTÍCIÍ 
VYNALOŽENÝCH NÁJOMCOM NA GENERÁLNU 
OPRAVU ŠIKMÉHO RÝCHLOVÝŤAHU 
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V NEBYTOVOM PRIESTORE NA MOSTE SNP 
V K. Ú. PETRŽALKA, SO SPOLOČNOSŤOU 
ZEMEGULA, S.R.O. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ideme teraz na bod číslo dvadsaťjedna A 

Teraz máme dvadsaťdva, ale my máme ešte schválený 

prog. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Uhm. Len tuto skočilo dvadsať 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čiže, tridsaťsedmičku, prosím.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Návrh na schválenie dodatku číslo. 07 83 0166 04 06 

k Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00 v znení dodatkov 

číslo 1 až 5 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, z 

dôvodu započítania investícií vynaložených nájomcom 

na generálnu opravu šikmého výťahu, vlastne je to lanovka, 

inak, konštrukčne. Takže toto je tento bod sa týka opravy 

výťahu v Moste esenpé (Most SNP). 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Ale ešte pred tým by som povedala takú všeobecnú 

informáciu, že s prenajímateľom, alebo so spoločnosťou 

Zemegula, konkrétne s pánom Čečetkom prebiehajú rokovania 

na úrovni vedenia mesta ohľadom odstránenia tej nepovolenej 

stavby a navrátenia konštrukcie Mostu esenpé (Most SNP) do 

pôvodného stavu, vrátane toho, že mesto má záujem vyhlásiť 

architektonickú súťaž na riešenie toho vstupu na Most 

esenpé (Most SNP) z petržalskej strany. 

A ešte teda na úvod diskusie chcem povedať, že do 

diskusie sa prihlásil aj pán Čečetka Daniel, ktorý je tu 

prítomný. 

Ale teda najprv otváram diskusiu, nech sa páči, 

prihláste sa.  

Á, pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja sa chcem spýtať, lebo mám takú informáciu od pani 

poslankyni Pätoprstej, teda, neviem že či je to naozaj tak, 

ale pre istotu sa na to spýtam.  

Je tu nejaká suma, ktorá podľa mojich informácií mala 

zahŕňať aj dépéhá (DPH), ale teda nemala by tam byť 
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zahrnutá to dépéhá (DPH). Tak neviem, asi pán riaditeľ 

Szabo by sa mi k tomu vedel najlepšie vyjadriť, lebo on 

s pani poslankyňou hovoril. A tým, že tu nie je, tak ma 

poprosila, že aby som to dal verejne do diskusie.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Ja potom poprosím pána Szaba, aby reagoval na 

koniec.  

Teraz pop, s faktickou sa prihlásila pani hlavná 

arkitetka Ingrid Konrad. 

Nech sa páči. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem. Ďakujem za slovo. 

Ja som chcela len poinformovať vlastne, že, že táto, 

tento bod nie je priamo prepojený na riešenie tej stavby 

pod Mostom esenpé (Most SNP), ktorú ako povedala pani 

námestníčka, riešime, ale paralelne, samozrejme. A tam je 

výsledkom toho, pán primátor keby tu bol, vás poinformuje, 

že sa bude robiť workšop (workshop) s architektami a bude 

sa hľadať iné riešenie. 
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Naozaj, hlavné mesto požaduje, aby sa vrátil ten 

priestor do pôvodného stavu. 

Výťahy, ktoré sú v podstate raritou, lebo tieto 

výťahy sú lanovkou, pod, je sú v ba, naozaj v dezolátnom 

stave a potrebujú opravu. A preto naozaj by som bola rada, 

keby sa to vnímalo ako teda časť oddelená od tej stavby, 

ktorú intenzívne riešime.  

Ďakujem za pochopenie. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Dolinay. 

 

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

Ďakujem za doplnenie k materiálu. 

Už áno, treba to vnímať určite oddelene. Ale ako, aj 

ako Petržalčanovi, no nedá mi to, že jednoducho, my tu 

ideme započítať nejakú investíciu investorovi, ktorý 

vlastne zdevastoval verejný priestor. Vlastne postavil si 

čiernu stavbu.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 356 

Od nás sa žiada do dodr dodržanie zmluvných podmienok 

a on nedod nedodržal prakticky základné povinnosti stavby 

ako takej.  

Tu možno by som sa len chcel informovať, či máme 

nejaké termíny o tom, kedy bude možné aj ten workšop 

(workshop), alebo kedy už naozaj príde k tomu odstráneniu 

stavby? S nejakým konkrétnym termínom. Mmm. Nič. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

S faktickou sa prihlásil pán Tešovič. 

Nech sa páči. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 
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Ďakujem pekne za slovo. 

S s pánom kolegom sa nedá snáď v ničom nesúhlasiť. 

Otázka len, ktorá je (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

momentálne postavený znie možno trošku inak. Je tu, je to 

ako keby taký dojem vyvolaný, že, že my ideme niekomu, kto 

si to nezaslúži, niečo robiť. Ale v podstate je to náš 

majetok. A my zodpovedáme za to, aby ten výťah bol 

v prevádzkyschopnom stave.  

To znamená, že máme momentálne asi dve možnosti na 

výber. Buď nájdeme v rozpočte peniaze a zabezpečíme tú 

rekonštrukciu sami, čo samozrejme, bude trvať, keď rátam 

verejné obstarávanie, rádovo niekoľko mesiacov a budeme 

potrebovať tie zdroje vynaložiť teraz. Alebo v zmysle teda 

tej zmluvy, ktorú máme, môžeme, môžeme požadovať, aby tú 

činnosť zabezpečil nájomca a s tým, že, že tie peniaze, 

ktoré v konečnom dôsledku zapadnime, za zaplatíme tak či 

tak my ako mesto, budeme mať rozložené do nejakého,  do 

nejakého časového (gong) (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Takže, tot 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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S faktickou pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Pán Tešovič ma už predbehol. Ja tiež. Ono to tam tak 

eee znie v tom uznesení, že ideme započítať, ako keby to 

bolo nejaké jednostranné započítanie, ale to je v podstate 

vzájomné započítanie. 

Čiže, buď to proste zaplatíme. Jednak je to buď cez 

nájom, alebo je to potom cez tú opravu.  

Čiže, tam naozaj ide o vzájomné započítanie tých vecí 

a, ale to ostatné, samozrejme, platí. Len z toho 

ekonomického hľadiska sa zdá byť toto rýchlejšie 

a v podstate rovnocenné riešenie. Lebo tie isté peniaze sa 

len započítajú z oboch strán. Ale ten výťah bude opravený, 

podľa môjho názoru rýchlejšie, ako keby to robilo mesto.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Berka,  

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

Ďakujem pekne. Predr aj za vklady predrečníkov.  

Veľmi rád by som zareagoval. 

Na prvom mieste chcem povedať, že je asi zodpovedné 

podporiť tento návrh vzhľadom k tomu, že sa k tomu na tom 

uzniesla finančná komisia a z finančného hľadiska je to 

rozumné riešenie.  

Nedovolí mi však pripomenúť, že tento dodatok zmluvy 

uzatvárame s firmou Zemegula esero (s. r. o.), ktorá mala 

prenajatý priestor do roku 2039. Eem áá a ktorá pochybila 

mnohokrát v minulosti.  

Ten stav je taký, že argumentujeme opravou výťahu 

z dôvodu hanby, ktorou by bola, v podstate bol nefunkčný 

výťah na turistickej atrakcii. Avšak chcem upozorniť na to, 

že tento istý nájomca eee doviedol stav mosta do toho 

stavu, v ktorom sa nachádza dnes, ktorý, ale kto, a čo je 

hanbou sam same o sebe.  

Eee. Ide o to, že nájomca Zemegula es er o (s. r. o.) 

pod zámienkou havarijného stavu schodísk, ktoré sa 

nachádzali pod mostom eseró, podobného havarijného stavu 

v akom sa nachádza teraz výťah, pod touto zámienkou tieto 

schodiská odstránil a v podstate išlo o krádež, nakoľko 
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schodiská sú odstránené a bez toho, aby boli navrátené na 

pôvodné miesto.  

A následne zrealizoval čiernu stavbu, respektíve 

začal realizovať čiernu stavbu, čo už prís príslušné úrady 

začali reagovať.  

Je hanbou mesta, že vôbec dovolilo doviesť st stav 

mosta do toho stavu, v ktorom sa nachádzal pred tým, než sa 

udiali tieto situácie. Avšak je to v podstate gaunorské 

správanie voči národnej kultúrnej pamiatke a jeho krádež 

časti konštrukcie národnej kultúrnej pamiatky.  

Čiže, chcem len upozorniť na to, že pri podpise 

dodatku tejto zmluvy z s firmou Zemegula esero (s. r. o.), 

podpisujeme to s firmou, ktorá veľmi nekorektne postupovala 

posledné roky. 

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. 

Pán poslanec Polakovič. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 
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Ja len aj kvôli tej logickej paranoji, ktorú teraz 

z tejto firmy máme, by som chcel požiadať pána hlavného 

kontrolóra, a teda neviem či toto je vhodná forma, a či 

toto zaradíme do vlastne nejakého plánu kontrol, po 

uskutočnení montáže toho výťahu preveriť opodstatnenosť 

nákladov, ktoré vlastne boli započítané.  

To je asi všetko. 

Vďaka. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Teraz poprosím vás o súhlas s vystúpením pána 

Čečetku. 

(Hlasovanie.) 

Tak nech sa páči, pán Čečetka, máte slovo. 

Občan   Daniel   Č e č e t k a :  

Dobrý deň. 

Moje meno je Čečetka a som konateľ spoločnosti 

Zemegula, ktorá prevádzkuje výhliadkovú vežu UFO.  
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Som veľmi rád, že som teda dostal túto možnosť.  

Ja by som na začiatok chcel povedať, že bavíme sa tu 

teraz a schvaľovať sa má generálna rekonštrukcia výťahu 

v objekte. Netýka sa to vôbec rekonštrukcie vstupného 

priestoru, ktorý sa nachádza pod vyhliadkovou vežou. 

Chcel by som povedať, že výťah nie je v havarijnom 

stave, je to plánovaná generálna rekonštrukcia po 

pätnástich rokoch, kedy bola naposledy vykonaná 

rekonštrukcia.  

Výťah pred pätnástimi rokmi bol rok nefunkčný. 

Reštaurácia Bystrica, alebo kaviareň Bystrica bola skoro 

dva roky zatvorená.  

Takže je to plánovaná rekonštrukcia, ktorá sa musí 

vykonať. 

Chcem povedať, že my iba plníme k tomu, čo nás 

vlastne nájomná zmluva zaväzuje. Vlastník objektu mesto 

Bratislava prenieslo správu a všetky rekonštrukcie na nás 

ako nájomcu. Toto je v zmluve. A my akurát plníme tento 

zmluvný bod.  

Žiadosť ku generálnej rekonštrukcii sme podali 9. 

mája roku 2018. Prešlo to všetkými odbornými oddeleniami na 

magistráte, prešlo to komisiami a mám taký pocit, že to 
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prešlo aj pánom mestským kontrolórom. Preto bolo posunuté 

toto hlasovanie z júna na september. 

Momentálne výťah je funkčný. Spĺňa všetky 

predpoklady, ale je potrebná generálna rekonštrukcia, aby 

mohol fungovať ďalej. Odhadujeme, že minimálne opäť cirka 

pätnásť rokov, ako to bolo doteraz. 

To je všetko z našej strany.  

Takže, ak má niekto nejaké otázky k rekonštrukcii 

výťahu, nech sa páči, ja ich rád zodpoviem.  

 

 

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. 

Asi k tomuto otázky nebudú. 

A teraz by som poprosila, aby zareagoval spracovateľ 

materiálu.  

Občan   Daniel   Č e č e t k a :  

Ja, ja by som ešte poprosil,  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 364 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, nech sa páči. 

Občan   Daniel   Č e č e t k a :  

Sa tu spomínala vlastne tá suma a dépéhá (DPH)a bez 

dépéhá (DPH).  

Ten stav je taký. Rekonštrukciu vykonáva spoločnosť 

Zemegula, ktorá ju celú zaplatí. Následne bude majetok 

prebratý, alebo rekonštrukcia do majetku mesta. To znamená, 

mesto preberá faktúry v plnej miere, v plnej hodnote. To 

znamená, aj vrátane dépéhá (DPH), pretože my ako spoločnosť 

Zemegula túto rekonštrukciu nezaraďujeme do nášho 

účtovníctva, pretože bude odovzdaný do majetku mesta. Takže 

my vlastne nemáme nárok na odpočítanie dépéhá (DPH), ani 

vrátenie dépéhá (DPH). 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte počkáme chvíľočku na pána Szaba. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem pekne. 

V podstate pán Čečetka v tomto momente zodpovedal aj 

na tú otázku toho dépéhá (DPH). 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ešte s faktickou sa prihlásila pani starostka 

Aufrichtová.  

Nech sa páči. 

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

Mňa to naozaj zaujíma, akým spôsobom zaplatíte 

faktúru, ktorú budete mať v účtovníctve spoločnosti a potom 

ju teda nebudete si to dépéhá (DPH) nárokovať. Lebo 

tvrdíte, že to bude zaplatené cez faktúry Zemegula esero 

(s. r. o.). 

Občan   Daniel   Č e č e t k a :  

Ten majetok tak, ako to bolo aj pred pätnásť 

pätnástimi rokmi, ak sa nemýlim, je na základe prebratia 
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faktúr, prebratia diela odovzdaný do majetku mesta. A tým 

pádom vlastne je tam to započítavanie.  

My nemôžeme si to dať do majet, do nášho majetku, 

lebo tým pádom by to bolo v majetku firmy a takisto by to 

bolo v majetku hlavného mesta Bratislava. Čo je problém.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Poprosím, teda s faktickou sa prihlásil pán poslanec 

Karman. 

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

Ja už len pre upresnenie k tej dépéhá (DPH), vy to 

teda budete mestu fakturovať a na to si dáte dépéháčku? 

Vlastne, ktorú ste následne? Alebo sa to bude nejakým iným 

spôsobom zaúčtovávať. 

Občan   Daniel   Č e č e t k a :  

My zaplatíme sumu a mesto prevezme majetok na základe 

celkovej sumy.  

Ale prevezme za, na základe faktúr dod.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, na základe dodávateľských faktúr, nie faktúry od 

nás.  

To znamená, majetok spoločnosť OTIS, ktorá toto 

všetko robí, sa preberie po odsúhlasení a skontrolovaní 

vlastne či je všetko urobené tak, ako bolo treba a následne 

tento majetok v celej sume, pretože mesto nie je platiteľom 

dépéhá (DPH), prechádza do majetku mesta. Nezostáva u nás 

v účtovníctve, my ten majetok v účtovníctve, nám nepatrí, 

je to majetok 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. 

Pani Konrad, už máte stopku, takže ja by som, ak 

dovolíte, už ukončila túto diskusiu a poprosím návrhovú 

komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme teda schvaľovať uznesenie v tom znení, v akom 

nám bolo predložené. Ide o osobitný zreteľ, uzatvorenie 

dodatku k nájomnej zmluve so spoločnosťou Zemegula esero 

(s. r. o.) s tým, že tri pätiny všetkých poslancov sú 

potrebné na schválenie uznesenia. 

Môžte dať o tom hlasovať,  

pani viceprimátorka. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Poprosím vás, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem poslancov. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa päť poslancov a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 21A-Návrh na schválenie dodatku č. 07 83 0155 04 05 k 
Nájomnej zmluve č. 07 83 0155 04 00 v znení dodatkov  

č. 1 - 5 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, z dôvodu 
započítania investícií vynaložených nájomcom na generálnu 
opravu šikmého rýchlovýťahu v nebytovom priestore na Moste 
SNP v k. ú. Petržalka, so spoločnosťou Zemegula, s.r.o. 

 Prítomní: 38 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 5 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ZDRŽAL SA  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ZDRŽAL SA 

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   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie dodatku č. 07 83 0166 04 06 k Nájomnej 

zmluve č. 07 83 0166 04 00 v znení dodatkov č. 1 – 5 ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa, z dôvodu započítania 

investícií vynaložených nájomcom na generálnu opravu 

šikmého rýchlovýťahu v nebytovom priestore na Moste SNP v 

k. ú. Petržalka, so spoločnosťou Zemegula, s.r.o. 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 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 uzatvorenie dodatku č. 07 83 0166 04 

06 k Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00 v znení dodatkov 

č. 1 – 5 so spoločnosťou Zemegula, s.r.o., so sídlom 

v Bratislave, IČO 35865393, s cieľom započítať investície 

vynaložené nájomcom na generálnu opravu šikmého 

rýchlovýťahu v nebytovom priestore na Moste SNP 

v Bratislave, k. ú. Petržalka, v sume maximálne 

124 836,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Po vykonaní generálnej opravy šikmého rýchlovýťahu a 

prevzatí vložených investícií do majetku hlavného 

mesta SR Bratislavy bude prebiehať po dobu 5 rokov odo 

dňa prevzatia vynaložených investícií na generálnu 

opravu šikmého rýchlovýťahu do majetku hlavného mesta 

SR Bratislave zápočet prevzatej investície s nájomným, 

a to zo sumy maximálne 124 836,00 Eur, t. z. 6 241,80 

Eur štvrťročne. 

2. Nájomca sa zaväzuje v období 5 rokov po podpise 

protokolu, ktorým nájomca odovzdá a prenajímateľ 

prevezme investície vynaložené na generálnu opravu 

šikmého rýchlovýťahu do majetku prenajímateľa, 

realizovať bežnú údržbu a prípadné opravy aj väčšieho 
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charakteru (v nájomnej zmluve definované ako generálna 

oprava šikmého rýchlovýťahu) na vlastné náklady. 

3. Dodatok č. 07 83 0166 04 06 k Nájomnej zmluve č. 07 83 

0166 04 00 v znení dodatkov č. 1 – 5 bude nájomcom 

podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 

V prípade, že dodatok č. 07 83 0166 04 06 k Nájomnej 

zmluve č. 07 83 0166 04 00 v znení dodatkov č. 1 – 5 

nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na schválenie dodatku č. 07 83 0166 04 06 k Nájomnej 

zmluve č. 07 83 0166 04 00 v znení dodatkov č. 1 – 5 

so spoločnosťou Zemegula, s.r.o., so sídlom v Bratislave, 

IČO 35865393, predkladáme ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

započítania investícií vynaložených nájomcom na generálnu 

opravu šikmého rýchlovýťahu, ktorú je nájomca povinný 

vykonať v nebytovom priestore na Moste SNP v Bratislave 

podľa čl. IV ods. 3 písm. b) Nájomnej zmluvy č. 07 83 0166 

04 00 v znení dodatkov č. 1 – 5. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A teraz, keďže je 13.06 navrhujem, alebo myslím si, 

že je čas obeda.  

Otázka je, že akú dlhú prestávku budeme mať do 

druhej? Alebo? A o druhej budeme pokračovať?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

O druhej. Dobre. 

Dobre, takže prajem všetkým dobrú chuť a vidíme sa 

o 14.15. 

Ďakujem. 

 

(prestávka od 13.06 h do 14.22 h) 

 

 

BOD 22 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
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KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

...si oddýchli počas obednej prestávky a keďže sme 

uznášaniaschopní, poďme pokračovať ďalej a to bodom 

dvadsaťdva, sp Správa o výsledkoch kontrol vykonaných 

útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

Dávam slovo pánovi hlavnému kontrolórovi. 

(poznámka: počuť ženský hlas „To je môj program.“) 

Aha, prepáč. To je tvoj program. A ja mám kde? Ja mám 

tu. 

Nech sa páči. 

Možno ho zapnúť? Čo sa deje?  

Ing. Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, už, už som. 

Dobrý deň. 
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Ja vám chcem predložiť výsledky našej práce. 

Konkrétne v danom období sme vykonali päť kontrol 

a predkladáme päť správ. 

Ale skôr ako pristúpim k samotným správam, chcem ešte 

iba na upresnenie povedať, že v predchádzajúcom bode tu bol 

návrh pána poslanca Polakoviča, aby v podstate Útvar 

mestského kontrolóra preveril tú investíciu ohľadne výťahu 

vo veci Zemegula. 

Čiže, ja len chcem týmto aj verejne povedať, že si to 

dáme do plánu. Odkontrolujeme komplet túto in investíciu, 

plus samozrejme aj tú dépéháčku (DPH), o ktorej tu bola 

diskusia tak, aby všetko bolo tak, jak má byť. 

Takže, poďme k správam. 

V predchádzajúcom období sme vykonali päť kontrol, 

ktoré boli v podstate vykonané v tých letných mesiacoch. 

Vykonali sme kontrolu v Dopravnom podniku, vykonali sme 

kontrolu na magistráte, kontrolu bytového hospodárstva 

s akcentom na vymáhanie pohľadávok. Taktiež sme vykonali 

kontrolu plnenia opatrení vo veci nájomnej zmluvy, kde je 

nájomca ef cé (FC) Petržalka. Vykonali sme kontrolu 

v spoločnosti MARIANUM, pohrebníctvo mesta Bratislavy 

a vykonali sme kontrolu v Spoločnosti pre rozvoj bývania.  

Čo sa týka samotných kontrol.  
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V spoločnosti MARIANUM sme nenašli žiadne pochybenie 

čo sa týkalo kontroly verejného obstarávania pod názvom 

Obnova a pamätník esenpé (SNP). Čiže, k tomu sa nebudem 

vyjadrovať. 

A v krátkosti by som v podstate vás oboznámil 

s výsledkami tých štyroch kontrol. 

Táto správa je dosť obšírna, lebo myslím si, že tie 

zistenia sú dosť závažné. Ale možno taký časový priestor 

nie je veľký, aby som išiel úplne do detailov. Čiže, ja by 

som to tak nejak prebehol. A samozrejme, pokiaľ budú 

z vašej strany nejaké otázky, môžem tu odpovedať, alebo 

potom po rokovaní. 

Takže, v Dopravnom podniku sme vykonali kontrolu na 

základe podnetu, ktorý nám dodal predseda odborov Autošofér 

Jozef Hitka a zamerali sme sa na kontrolu nákup náhradných 

dielov na električky, električky, záručné doby, na na 

električky. Ďalej predaj nadbytočných autobusov. 

Vybudovanie električkovej zastávky na Špitálskej ulici. 

Venovali sme sa cene manažérskej poistky pre vrcholový 

menežment (manažment) Dopravného podniku Bratislava. Predaj 

pohľadávok firme Platiť sa oplatí. Ďalej bol tam dôvod 

prečo testy v autoškole maj mali Ukrajinci v ukrajinskom 

jazyku a klamlivá reklama. 
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Toto bolo tých osem bodov, ktoré sme jednoducho 

prešli bod po bode. 

Body jedna, tri, päť sme našli nejaké zistenia, kto, 

o ktorých vás budem informovať. Ostatné body tie 

potvrdenia,  ktoré mal pán Hitka a deklaroval, sa 

jednoducho nepotvrdili.  

Takže, nákup náhradných dielov na električky. 

Skontrolovali sme v podstate štyri verejné 

obstarávania.  

Prvá, alebo prvé verejné obstarávanie bolo vyhlásené 

4. 2. 2019 a bolo vyhlásené obstarávanie náhradných dielov 

do podvozku na električky Tatra Té tri. 

Potom v podstate súťažilo sa tridsaťpäť druhov 

náhradných dielov.  

Celková hodnota zákazky 

dvestodvadsaťosemtisícdvestosedemnásť eur bez dépéhá (DPH).  

Zistenie. Verejné obstarávanie prebehlo. Bol 

vysúťažený dodávateľ zo, dodávateľom v podstate bola 

uzatvorená rámcová zmluva.  

Dodávateľ nacenil jednotlivé položky, ktoré 

v podstate boli predmetom súťaže. Keďže v súťaži sa 
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súťažila len tá koncová cena a potom jednotlivé položky 

dodávateľ rozpísal.  

Keď sme si poz vy porovnali hodnotu náhradných dielov 

podľa predpokladanej hodnoty zákazky a hodnotu ná 

náhradných dielov vysúťaženú, tak jednoducho nám vyšlo, že 

pri skoro tridsiatich štyroch ná dodaných náhradných dielov 

došlo k predraženiu náhradných dielov od okolo 

stotridsaťsedem až do nejakých dvesto dvesto percent s tým, 

že jeden náhradný diel bol zase veľmi podhodnotený.  

Zamerali sme sa na to. Zistili sme, že v podstate 

boli tých tridsaťštyri náhradných dielov boli, bolo 

dodaných Dopravnému podniku a jeden náhradný diel s názvom 

monoblok deväťdesiatpäť milimetrov nebol dodaný, alebo 

respektíve bol následne objednaný za ako sólo súčiastka, 

sólo objednávkou.  

Čo je na tom veľmi zaujímavé je to, že Dopravný 

podnik podľa správy, ktorú predložil dozornej rade v dňa 

14. 11. 2018, kde predkladal informáciu o vykonávaní 

previerky hospodárnosti v procese verejných obstarávaní 

náhradných dielov. Danú súčiastku Dopravný podnik nakupoval 

za tisícdeväťstoštyridsaťjedna eur. V predpokladanej 

hodnote zákazky daná súčiastka bola nacenená na 

tisícpäťdesiat eur. A vysúťažená cena bola jedenásť eur.  
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Len pre pre úplnosť, aby ste chápali ten monoblok. Je 

tam aj znázornený na na obrázku. Je to jako keby jedno 

koleso z električky. Váži to nejakých štyridsaťpäť kíl. 

Takže už na prvý pohľad je zrejmé, že (gong) tam je nejaký 

nepomer.  

Išli sme ďalej. Zistili sme, že tieto monobloky 

neboli dodané.  

Pri záverečnom prerokovávaní s Dopravným, s vedením, 

už súčasným vedením Dopravného podniku nám bolo o do 

odpovedané zo strany Dopravného podniku, že sú 

v komunikácii s dodávateľom týchto monoblokov a že už 

v súčasnosti dodal za cenu jedenásť eur za kus osemnásť 

kusov. Čo sa nám zdalo zvláštne. Hneď na druhý deň sme 

vykonali kontrolu. Áno, tieto monobloky boli dodané a majú 

dohodu s dodávateľom, že do desiatich mesiacov dodá 

zvyšných sedemdesiatosem monoblokov. 

Takže, momentálne sme v pozícii takej, že vysúťažený 

objem zákazky nebol úplne dodaný, ale je, je to v procese 

dodávania. 

My ako útvar kon, mestského kontrolóra sa na to 

zameriame a odsledujeme, či bude dodaných všetkých 

deväťdesiat kusov za jedenásť eur za kus. 
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Ďalej sme sa zamerali na ďalšie verejné, alebo 

verejnú obchodnú súťaž na predaj nadbytočných autobusov. 

Táto súťaž bola vyhlásená, ci. Predmetom bolo predať 

šesťdesiatštyri autobusov, tridsaťjedna trolejbusov. 

Následne sa rozhodlo, že sa nebudú predávať trolejbusy, 

takže sa predávali len autobusy. Prebehla obchodná verejná 

súťaž. Výsledky sú rozpísané. V závere v podstate 

konštatujeme, že táto verejná súťaž vzhľadom na výsledok 

tak v podstate vôbec nebola efektívna z dôvodu, že vôbec sa 

nezískali finančné prostriedky v požadovanej sume, ale len 

v zanedbateľnej sume.  

Odpredalo sa dvojnásobne viac podlažných, viac, 

odpredalo sa viac pojazdných autobusov ako nepojazdných. 

Odpredalo sa ani nie jedna štvrtina prvotne zamýšľaných 

dopravných prostriedkov a vozidlá určené na predaj v rámci 

obchodnej verejnej suká súťaže dokázal kontrolovaný 

subjekt, si myslíme, využiť aj vo vlastnej réžii ako 

pohotovostné vozidlá.  

A jeden z argumentov prečo by sa mali tie autobusy 

alebo tieto vozidlá predať, aby sa získal priestor vo 

vozovniach. Ale tým, že sa to všetko neodpredalo, tak sa 

nezískal ani ten priestor vo vozovniach. 
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Ďalší bod, bod päť, bola cena menežérskej 

(manažérskej) poistky pre vrcholový menežment (manažment) 

Dopravného podniku. 

Pán Hitka argumentoval, že v podstate menežment 

(manažment) má uzatvorené takéto zmluvy, ktoré si myslí, že 

sú v rozpore so zákonom.  

My sme vyžiadali od Dopravného podniku všetky 

menežérske (manažérske) zmluvy. Išli sme aj do histórie.  

Na strane osemnásť v tabuľke je popísaná každá jedna 

menežérska (manažérska) zmluva.  

Záver je asi na, je nasledovný.  

Otázka, alebo ktorú, otázka, ktorú sme si na útvare 

mestského kontrolóra je, že ak menežment (manažment) 

uzatvorí takéto menežérske (manažérske) zmluvy, bavíme 

o období sedem a štvrť roka a bavíme sa o sume milión 

osemstoštyridsaťštyritisíc deväťstoštyridsaťšesť eur, ktoré 

boli vynaložené na tieto menežérske (manažérske) zmluvy, 

tak otázka bola, že či je to v nejakom rozpore so zákonom.  

Našli sme v podstate rozhodnutie ústavného súdu, 

ktorý v roku 2014 sa venoval danej problematike. Išlo 

o menežérsku (manažérsku) poistku vedenia, alebo orgánov 

obchodnej spoločnosti. Konkrétne tam bol stopercentným akc 

akcionárom štát. a jednoducho tento nález ústavného súdu 

hovorí o tom, že viacmenej títo menežéri (manažéri) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 382 

uprednostnili osobný záujem pred verejným záujmom, pretože 

prene predmetná poistná zmluva umožňovala poistné plnenie 

(gong) v prospech týchto vlastníkov.  

Viac je toho samozrejme napísané v správe.  

Ostat ostatné body, ak čo sa týka predaj pohľadávok 

a podobne, to sme už kontrolovali v predchádzajúcom období, 

nenašli sme nejaké porušenia. 

Toľko Dopravný podnik.  

Na záver Dopravného podniku sme zvolili jedno 

opatrenie, ktoré v podstate je jasné a musia (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) dodanie všetkých náhradných dielov, 

v prípade ak nie, musia vyvodiť občiansko-právnu a trestno-

právnu zodpovednosť.  

Ďalšia kontrola bola venovaná kontrole bytového 

hospodárstva s akcentom na vymáhanie pohľadávok. V koľko má 

mesto bytov a podobne, to budete mať prezentované 

zamestnancami magistrátu, mám dojem, že v bode 

dvadsaťštyri.  

Stav na meste je asi nasledovný.  

Vymáhanie daňových, nedaňových pohľadávok sa riadi 

podľa smernice. Keď sme túto smernicu zanalyzovali, došli 

sme k záveru, že je už v dobe kedy bola spracovaná, bola 

spracovaná v rozpore s platnou legislatívou. To je po prvé. 
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Po druhé, keď sme si vyberali kontrolnú vzorku, 

zistili sme, že jednoducho pohľadávky buď sa nevymáhajú, 

neeviduje sa dostatočná pozornosť vymáhaniu týchto 

pohľadávok. Našli sme aj prípady, že jednoducho, dlžník 

chcel s s mestom Bratislavou uzatvoriť nejaký splátkový ka 

kalendár. Čiže, našli sme štyri prípady. V dvoch prípadoch 

bol uzatvorený splátkový kalendár. V dvoch prípadoch sa to 

vôbec ne neriešilo, ako keby to nechali ne nejak bokom. 

Konštatujeme, že jednoducho spôsob, alebo tak, ako je 

nastavené vymáhanie pohľadávok za byty je na meste 

neefektívne, lebo vstupujú do hry tri až štyri su ako keby 

o oddelenia, alebo sekcie. Pre pre úplnosť, sekcia finančná 

eviduje platby a v prípade ak nie je, nie je, nie je úhrada 

danej, daného predpisu, tak by mala v podstate do tridsať 

dní spraviť taký, takú zostavu dlžníkov, túto by mala 

posunúť na sekciu nehnuteľností, táto sekcia na základe 

tejto zostavy by mala zasielať výzvy, upomienky dlžníkom 

a následne, ak by sa to neuhradilo, tak ide to na sekciu 

právnych činností, ktorí súdnou cestou vymáhajú da dlžnú 

sumu.  

Štvrtým, v podstate partnerom do hry je, je referát 

kontroly a interného auditu, ktorý to mal celé na to 

dohliadať. Bohužiaľ, takéto kontroly sa nevykonávali. 

Takže, prijímame opatrenia, alebo u ukladáme 

opatrenia, že da musí sa vypracovať nová smernica a hlavne 
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je potrebné, aby zo strany magistrátu boli prijaté účinné 

opatrenia na predchádzanie vzniku škodám, najmä v pre 

v premlčaní pohľadávok. Lebo tým, že sa s pohľadávkami 

nerobí, môže dôjsť k premlčaniu a tým pádom je tam reálna 

škoda.  

To je k kontrole pohľadávok.  

Taktiež sme vykonali kontrolu plnenia opatrení ohľad 

uložených kontrolou vo veci Petržalská futbalová akadémia. 

Alebo futbalová anka akadémia ef cé (FC) Petržalka.  

Útvar mestského kontrolóra v minulosti v roku 2015 

vykkonal kontrolu, uložil nejaké opatrenia. My sme ich 

chceli odkontrolovať. Zistili sme, že tieto opatrenia sa 

viacmenej nepodarilo úplne zrealizovať. Pozreli sme sa na 

to komplexne, zistili sme, že dodatok číslo päť, ktorý bol 

podpísaný, nebol schválený v zastupiteľstve. Máme názor, že 

finančné prostriedky, ktoré v tom dodatku boli riešené, 

majú formu dotácie a mali by ísť cez mestské 

zastupiteľstvo. To je prvá vec. 

Druhá vec. Neboli odsúhlasované investície. To 

znamená, nájomca do objektu zainvestoval, ale reálne 

magistrát, alebo v spolupráci s magistrátom neboli 

odsúhlasené tie investície. Čiže, nevie sa povedať presne 

koľko, o koľko sa zvýšil majetok mesta.  
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Úplná absurdná situácia je, v zmluve je jasne 

napísané, investície odpisuje nájomca a nájomca inves 

o investície odpisoval. Keď sme pozreli účtovníctvo mesta, 

tieto investície opisovalo aj mesto.  

Čiže, neexistuje takýto stav. Je to protizákonný. 

Ďalej je tam porušenie zákona v podstate päť vet päť 

daň, o dani z príjmov.  

Pozreli sme sa, že v danom objekte je okrem jedného 

nájomcu francúzska škola aj ďalší, ďalší nájomcovia. Títo 

nájomcovia sú priamo závislé osoby s ef cé (FC) Petržalka 

a títo nájomcovia mali vy, majú, a to vidíte aj na strane 

tridsaťpäť, úplne iné nájomné ako nájomca uvedený pod bodom 

jedna a združenie francúzskej školy.  Tá platí ročne 

stosedemdesiatdeväťtisíc eur.  

Preto ukladáme opatrenia, uzatvoriť nový dodatok 

k zmluve, ktorý vypustí odsek osem a deväť článku tri 

pôvodnej zmluvy a vykonať opravu účtovných zápisov 

týkajúcich sa odpisov technického zhodnotenia.  

Ďalšia kontrola bola Spoločnosť pre rozvoj bývania.  

Poslanci, ktorí sú tu dlhšie, to poznajú. Tí, ktorí 

ste tu kratšie, viacmenej je to spoločnosť, nezisková 

organizácia, ktorú založilo mesto s vkladom 

stodevätnásťtisíc štyristodeväťdesiatosem eur a čéesobéčka 
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(ČSOB) ako banka s vkladom 

trinásťtisícdvestosedemdesiatosem eur.  

Stav je rozpísaný v správe.  

Túto spoločnosť sme úplne rozanalizovali od záväzoch, 

pohľadávok, cez finančné prostriedky, ktoré majú či už na 

účtoch, alebo v pokladni.  

Stále v podstate v minulosti sa hovorilo, že táto 

spoločnosť je ako likvidná, lebo má v majetku projekty. 

Tieto projekty sú uvedené na strane štyridsať. Sú absolútne 

nerealizovateľné. Čiže, vhodné na odpis. Čiže, reálna 

hodnota nula. Lebo sú to investície, ktoré mali byť 

zrealizované. Konkrétne nájomný bytový dom vo Vrakuni, to 

je stoštyridsaťsedemtisícšesťsto a nájomný bytový dom Rača, 

šesťdesiatsedemtisícdvesto.  

Tieto dve investície neboli realizované. Mestské, 

miestne zastupiteľstvá nedali na to súhlas, čiže 

jednoducho, zmarené investície.  

Bohužiaľ, do ukončenia kontroly v podstate sa, sa 

nepodarilo, alebo sme zistili, že nezasadala ani správna 

rada, ani dozorná rada tejto Spoločnosti pre rozvoj 

bývania, pritom v apríli roku 2019 boli vymenovaní noví 

členovia. To znamená, z vás niektorí do správnej rady a do 

do dozornej rady. Jedná sa o hrubé porušenie stanov, lebo 
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v stanovách je jasne napísané, správna rada zasadá šesťkrát 

do roka.  

Takže, ukladáme opatrenia, prijať záväzné rozhodnutia 

o ďalšom vývoji neziskovej organizácie. To jest schváliť 

pokračovanie činnosti, na ktorú bola zriadená, vrátane 

finančnej, materiálnej podpory, alebo pristúpiť k jej 

likvidácii v súlade s platnou legislatívou. 

Súčasný stav tejto spoločnosti je taký, že je tam 

síce riaditeľka oficiálne menovaná, ale táto riaditeľka už 

dva roky sa snaží tejto funkcie zbaviť z toho dôvodu, že už 

nechce vykonávať túto funkciu.  

Spoločnosť momentálne nevykonáva účtovníctvo, nevedie 

účtovníctvo, neuhrádza faktúry a už má, mala ku konca roka 

minulého k 31. 12. 2008 bola zrušená z registrácie 

a na dépéhá (DPH). 

Čiže, čistá schránka, keď to takto poviem.  

Ale je samozrejme na vedení mesta, aby sa rozhodlo, 

čo ďalej s touto spoločnosťou. 

Toľko v krátkosti. Ak som bol dlhší, ospravedlňujem 

sa. Ja len, aby ste mali úplnú predstavu, že ak sa bavíme 

o nejakých aj súčiastkách, tak reálne ideme do závodu, 

odkontrolujeme všetko, máme aj fotodokumentácie. Čiže, 
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všetko je na útvare mestského kontrolóra. V prípade, ak by 

si chcel niekto pozrieť niečo, kedykoľvek. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Myslím si, že sa u vás robí kopec roboty. 

A samozrejme, všetky tie zistenia a hlavne opatrenia eee, 

to čo bude v našej moci magistrátu, urobíme.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán poslanec Brat. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa chcel veľmi poďakovať pánovi 

kontrolórovi, lebo podľa mňa tie zistenia, ktoré uviedol, 

boli naozaj zaujímavé a nie triviálne. A som veľmi rád, že 

sa takto zhostil tej svojej úlohy.  

Ja by som sa chcel opýtať. Možno je to laická otázka, 

ako by povedal jeden známy moderátor, ale zaujímalo by ma, 

že aká je zodpovednosť dozorných rád týchto jednotlivých 
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subjektov, ktoré ste menovali. Lebo veď tieto podniky 

predsa mali svoje dozorné rady, ktoré mali byť týmto 

kontrolným mechanizmom. A pokiaľ zlyhal, či tam nejakým 

spôsobom nemá byť vyvodená zodpovednosť? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžte reagovať hneď. 

Ing. Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čo sa týka dozo dozorných rád, samozrejme dozorné 

rady aj v zmysle príslušnej legas legislatívy sú tam na to, 

aby vykonávali danú kontrolu. 

V prípade Dopravného podniku, ak som pozrel zápisy 

z dozorných rád roky sedemnásť, osemnásť, mám dojem, že 

dozo dozorná rada robila, robila len takú konštatačnú 

funkciu. Boli predložené materiály, zobrali na vedomie. To 

je asi všetko.  

Je zmapovaný jeden príklad, prípad, kedy jedna členka 

dozornej rady zásadne nesúhlasila s nejakým postupom. Ten 

mám zmapovaný. Tento ďalej riešim a vyvodíme z toho nejakú 

zodpovednosť. V každom prípade, a to opakujem stále, 
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a myslím si aj s vedením mesta sme sa zhodli, zastávam 

názor, že asi nie všetci členovia dozornej rady sú 

uvedomujú svoju zodpovednosť a trestnoprávnu zodpovednosť.  

Z toho dôvodu v spolupráci s magistrátom pripravujeme 

na 9. 10. pre vás ako pre poslancov také, také školenie 

o povinnostiach a a legislatívnych povinnostiach členov 

predstavenstiev a dozorných rád, tak aby ste vedeli, že 

viacmenej to, ak sa, že ak ste v dozornej rade, ak žiadate 

nejaké dokumenty a a predstavenstvo vám ich odmietne od 

predložiť, tak to neznamená, že no tak nám ich nepredložili 

a ideme ďalej, ale máte určité nástroje na to, aby ste 

konali.  

Čiže áno, je tam určitá zodpovednosť, ale to sa vždy 

už musí riešiť ináč, ako nie len z pozície hlavného 

kontrolóra, lebo tam už je trestnoprávna zodpovednosť 

a podobne.  

Ale v každom prípade k tomuto organizujeme pre vás 

ako pre poslancov aj školenie. Bude tam skúsená lektorka, 

budete mať aj priestor na otázky.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ing. Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Deviateho desiaty, šestnásť nula nula.  

Aks 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Faktické. 

Ešte raz, dostanete pozvánku. Deviateho desiaty, 

šestnásť nula nula dôležitá vec, školenie hlavného 

kontrolóra a odpovedanie na všetky otázky vaše, ktoré máte. 

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

To myslím si, že viacerým nám veľmi pomôže. A ďakujem 

za to. Ale teda moja otázka skôr smerovala k tomu, že či ex 

post sa bude nejako vyvodzovať nejaká zodpovednosť.  

Myslím si, že v niektorých prípadoch možno niektoré 

zlyhania by boli aj zosobniteľné. 

A teraz nechcem začínať nejaký uič hant (witch hunt), 

ale celkom by ma to zaujímalo ak ako sa postupuje 

v takýchto situáciách, kedy proste niečo nebolo v poriadku, 

niekto za to zodpovedal. Asi viete, čo, čo sa chcem opýtať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán, pán kontrolór. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Počkajte na červenú. 

Ing. Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

V daných spoločnostiach v súčasnosti je nové vedenie, 

nové predstavenstvo, nová dozorná rada. Mali by si reálne 

prejst tie všetky zistenia. Aj napríklad v súlade s mojou 

správou a mala by minimálne existujúca dozorná rada v danej 

spoločnosti navrhnúť, aby spoločnosť prijala ďal ďalšie 

kroky. Je to ich právomoc.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán Buocik 

nech sa páči, faktická. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 393 

Dámy a páni,  

musím povedať, že veľmi vítam tú aktivitu magistrátu, 

že eee členom dozorných rád bude jasne vysvetlená ich 

kompetencia a ich zodpovednosť vo vzťahu k mestským firmám. 

Ja som v predchádzajúcom volebnom období nebol 

v žiadnej z takýchto spoločností, alebo nebol som 

v dozornej rade žiadnej spoločnosti, ale musím povedať, že 

aj to krátke pôsobenie v dozornej rade Dopravného podniku 

som tam teda videl, že nie všetci sú si vedomí toho, že sú, 

sú tam ako nominanti akcionára. To znamená, že majú 

vykonávať, vykonávať kontrolu, ale majú, majú popri tom eee 

ako keby rešpektovať zadanie svojho, svojho akcionára, to 

je, to je prvý parameter. 

A druhá vec. Hoci už teda nebudem ja v dozornej rade 

Dopravného podniku, ale určite by bolo dobré, aby takýto 

výb takáto správa, ktorú, ktorú (gong) pán kontrolór 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Zamestnancov, je to určite dôležité.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 
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Pán Lenč,  

nech sa páči. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som sa rád vyjadril k tej kontrole, ktorú ste 

vykonávali na na škole Sklodowskej, ktorú má vlastne 

Venglošova futbalová akadémia v podnájme. 

Neviem v ktorom roku to bolo, ale ešte za primátora 

Ftáčnika sa riešilo tam vtedy prenájom, tam boli dvaja 

záujemcovia. Bola Francúzska škola a kiu es aj (USA), teda 

americká. 

My sme už vtedy namietali, že Venglošova akadémia, 

ktorá už s Venglošom nemá nič spoločné, má v podstate právo 

podnájmu ďalšiemu subjektu. A teda bolo tam podozrenie, že 

zrejme asi bude zarábať na tom Venglošova akadémia a nie 

mesto, ktoré by to mohlo na priamo prenajať. Ale žiaľ teda, 

pán primátor Ftáčnik dal súhlas Venglošovej akadémii a aj 

sa tak stalo, podľa zistenia vašich. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Faktická, pán poslanec Kunst. 

Mgr. Rastislav   K u n s t ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja len doplním a je to na pána Lenča, že naozaj 

v týchto opatreniach k tomuto ef cé (FC) Petržalky 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) dané veci, aby ten dodatok 

k zmluve bol urobený, aby sa napravili tie veci, ktoré tam 

boli. Ale myslím, že pokiaľ sa to urobí, tak tam bude jeden 

objekt, ktorým sa môže pýšiť aj Bratislava. Lebo je to 

športovisko, je to areál pre vzdelávanie, školstvo a pre 

deti.  

Takže sú tam momentálne dve školy, tak ja verím, že 

tak ako to bolo v tých opatreniach aj napísané, že sa 

všetko udeje v spolupráci s magistrátom tak, aby sme všetci 

boli spokojní a videli, že ten obrovský areál je prínosný 

pre ľudí.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi 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: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

Môžte dať o tom návrhu hlasovať,  

pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pro prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 22-Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
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 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   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  
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P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 23 INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE 
ZABEZPEČENIA NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH 
BYTOV V ZMYSLE ZÁKONA Č. 260/2011 Z. 
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Z. V SPOJENÍ SO ZÁKONOM Č. 261/2011 
Z. Z. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod dvadsaťtri, Informácia o aktuálnom stave 

zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona 

číslo 260/2011 v spojení so zákonom číslo 261/2011 Zbierky 

zákonov. 

mmm. kde ho máme niekoho?  

Pán Szabo,  

vy, vy podávate túto informáciu? Alebo? Kto ju 

podáva? Kto je s predkladateľ?  

Nikto tu neni?  

Organizačné?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo to?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ty to dáš? (poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Lucia, ty?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Môžem zimporovizovať niečo keď bude treba? Ale myslel 

som, že tu bude kolega. 

Dobre. Možno k tomu niečo poviem ja, pretože toto je 

vec, ktorú, na ktorej intenzívne robíme.  

Nasledujúci týždeň, alebo ten ďalší predstavíme 

komplexný koncept toho, ako sa chceme dostať k bytom.  

Nie je to žiadne tajomstvo. Pani námestníčka 

Štasselová to už prezradila v rozhovore, že sa bavíme 

o tom, že do konca volebného obdobia by sme chceli, aby 

Bratislava mala hotové alebo rozrobené, to znamená, že 

projekčne rozrobené. Posledný nápočet, ktorý máme je 

sedemsto bytov. 

Sú tam rôzne spôsoby ako sa k tým bytom dostaneme. My 

máme, samozrejme, jedna z priorít z týchto sedemsto bytov 

je, vyriešiť problém, ktorý máme, myslím, že to je dneska 

tristojedna žiadateľov o náhradné bývanie. 

To znamená, že to je dôležitá vec.  

Dneska máme identifikovaných a spasportizovaných, 

spasportizovaných, dobre hovorím, dvadsaťdva bytov, ktoré 

vlastní hlavné mesto Bratislava, ktoré sú prázdne. Našli 

sme ich prázdne. Začína sa s ich rekonštrukciou. Väčšina 

z týchto bytov pôjde tiež na náhradné nájomné bývanie.  
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To znamená, že vieme, že tu je ten problém. Máme 

naozaj že relatívne veľmi veľký kus práce. Tú, tú skupinu 

vedie pani Štasselová, veľký kus práce máme urobený 

a odprezentujeme to aj vám v najbližších, v najbližších 

týždňoch až dňoch, vlastne že ako to celé je. Ako to, to 

chceme urobiť a tak ďalej.  

Ja si myslím, že, že toto, teda že viac už nenamútim 

z tohto. (poznámka: zasmiatie)  

Doplníš ma?  

Nevieš sa prihlási. 

Nedá sa prihlásiť pani námestníčke, tak viete zapnúť 

pani námestníčku aj keď sa neprihlásila?  

Vieme. Dobre.  

Už si. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďakujem pánovi primátorovi, že ma zobudil zo zimného 

spánku, ale nebolo to tak. Ja som si robila poznámky k tej 
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kontrole Spoločnosti pre rozvoj bývania, ktorá s tým súvisí 

a nezachytila som, že teda už ide tento, tento ďalší bod. 

Takže okrem, okrem tých. Možno vniká tá otázka, keďže 

informoval o tom, že máme pripravených dvadsaťdva bytov na 

rekonštrukciu, že kde boli doteraz tie byty? Niektoré 

naozaj, na niektoré neboli vy vyčlenené finančné 

prostriedky, takže ostali vlastne tie tá požiadavka bola, 

ale nebola krytá.  

Niektoré z tých bytov patria do projektov, kde sú 

kritériá ich obsadenia nastavené tak, by som povedala, 

veľmi je jemne, nepresne, že tí žiadatelia vlastne sa ani 

nenájdu. Lebo sú tak prísne tie kritériá, že tí ľudia si 

radšej zoberú hypotéku a a snažia si nájsť vlastné bývanie.  

Takže čaká nás, z tohoto vyplýva, že nás čaká aj 

prehodnocovanie vlastne tých kritérií pre žiadateľov o byt. 

To je taká, taká celkom závažná vec.  

Zároveň včera sme mali veľké stretnutie so 

s predstaviteľmi, alebo so zamestnancami zo sociálnej 

sekcie, ktorí nám prezentovali celú veľkú stratégiu podpory 

ľudí, ktorí sú na tom najhoršie a nehovoríme teraz vôbec 

o projekte, alebo len o projekte Hausingfrst (Housing 

First) alebo ľudí bez domova, ale hovoríme aj o krízových 

situáciách, o osamelých matkách s deťmi, o nízkopríjmových 
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obyvateľov, ktorí nedosiahnú na žiadne nájomné bývanie, 

o ľudí, ktorí sú v ubytovniach.  

A celá táto stratégia vlastne pracujeme na nej 

s s expertom, ktorého magistrát najal a ktorý rozbiehal 

projekt sociálneho bývania v Brvn v Brne a Česká republika 

sa aj vďaka nemu posunula výrazným krokom vpred. Takže 

takéhoto experta máme aj my. A časť bytového fondu teda 

bude určená aj na toto. 

Čo sa týka  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. Čiže, čo sa, no to je akože celé. Hej?  

A čo sa týka náhradného nájomného bývania.  

Eee, v podstate každý jeden objekt, ktorý sme 

identifikovali, keďže rekonštrukcie pôjdu najrýchlejšie, 

alebo teda bu, dajú sa zrealizovať najrýchlejšie, nebude to 

len týchto dvadsaťdva bytov, ale bude to ďalších šesť, 

sedem objektov, podľa toho, ako tie majetkoprávne vzťahy sa 

podarí vyriešiť.  
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Na dnešnom zastupiteľstve máme tiež ďalší bod, kde by 

ste mali schu schváliť ná návrh zmluvy o budúcej zmluve na 

odkúpenie objektu na Dopravnej 1 v Rači.  

Takže, aj tam vzniknú nejaké možnosti nájomných 

bytov.  

Tak čo sa týka tohoto, chceme v každom jednom objekte 

primárne riešiť žiadateľov o náhradné nájomné bývanie. Aj 

tie pomery budú také, že tento, títo, táto cieľová skupina 

bude mať vlastne vždy väčšinu, aby sme vôbec začali nejaké 

byty eee týmto ľuďom poskytovať.  

Toto zaznelo aj na stretnutí s občianskym združením 

Právo na bývanie, kde povedali, že rozumejú tomu, že je to 

ťažké, ale keby sme aspoň začali.  

Takže ja dúfam, že budúci rok, alebo možno aj koncom 

tohto roka, uvidíme ako to pôjde, aspoň začneme niekoľko 

desiatok bytov poskytovať žiadateľom o náhradné nájomné 

bývanie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ak dovolíte, teraz vystúpim ako teda vicežupanka pre 

životné prostredie, územný plán Bratislavského 

samosprávneho kraja.  

Začali sa veľmi intenzívne a myslím si, že aj veľmi 

perspektívne rokovania medzi župou a hlavným mestom. Keďže 

župa nemá možnosť vys stavať byty zo zákona, ale potrebuje 

pre mladých doktorov a lekárov, najmä detských, ktorých 

máme veľký nedostatok a sociálnych zamestnancov byty, 

začali rokovania o možnosti poskytnutia niektorých našich 

objektov na rekonštrukciu pre byty pre hlavné mesto s tým, 

že by niektoré byty boli poskytnuté v rámci nájomnej 

zmluvy, alebo nejakých iných doh dohôd práve pre župu. 

Vidím to veľmi perspektívne, lebo týchto objektov má 

župa veľmi veľa a možno by sa chcela k tomu pani Štasselová 

chcela aj vyjadriť, ako tie, tie rokovania postupujú. 

A myslím si, že je tam veľmi veľký záujem z obidvoch strán. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, pani Štasselová, faktická. 
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Zapnite ju, prosím vás. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Áno, tie rokovania vlastne posledný týždeň boli, sú 

veľmi intenzívne. Boli, mali sme dvakrát. Každý si už tú 

svoju domácu úlohu čo sa týka naceňovania na tých 

nehnuteľností, ktoré budú predmetom zámeny, robíme. Na 

jednej aj na druhej strane. A to, že župa vyjadrila 

požiadavku, alebo prosbu, že či by v rámci nejakého veľkého 

objektu, ktorý mesto bude rekonštruovať, či by tam mohla 

mať nejaké byty, ktoré potrebuje, tak s tým sme súhlasili. 

Takže áno. A veľmi teda oceňujem aj, aj promptnosť, 

aj, aj by som povedala, že korektnosť tých jednaní. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Súhlasili niečo za niečo systémom.  

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) pán Buocik.  

Nech sa páči 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 
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Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ten materiál neobsahuje jedno super dôležité číslo, 

a to je, že koľko ročne dopláca mesto Bratislava za 

náhradné nájomné byty. Za ten doplatok toho rozdielu medzi 

trhovým nájomným a a teda nájomným regulovaným, ktoré stále 

platia tí, tí obyvatelia domov v reštituovaných. Obyvatelia 

bytov v reštituovaných domoch. Pretože to je, to je údaj, 

ktorý nás všetkých musí posúvať významne dopredu. Lebo to 

sú peniaze, o ktoré mesto fakticky prichádza úplne 

zbytočne. A poviem to, že asi aj, asi aj trochu z dôvodu, 

že teda predchádzajúce vedenia mesta si neplnili v tomto 

zmysle tú úlohu poriadne, aj keď ja si uvedomujem tú 

komplikáciu, ktorá súvisí s tým, že niekde inde je, je 

stavebný úrad a niekde inde je teda mesto ako developer.  

Potom som sa chcel opýtať na druhú vec. 

V tom materiáli sú uvedené lokality, v ktorých sa 

uvažuje s výstavbou nových bytov. Konkrétne sú tam aj dve 

lokality, dve ulice v Ružinove. Chcem sa opýtať, či vieme 

ten materiál doplniť eee eee o tú identifikáciu, o ktoré 

konkrétne miesta sa jedná? To je, to je druhá téma. 

A ešte tretia téma. 

V na zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho 

kraja bol predložený materiál, kde Bratislavský samosprávny 

kraj chcel predávať, myslím že dve tretiny budovy na Starej 
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Vajnorskej. Tá suma bola niekde okolo 

štyristopäťdesiattisíc euro.  

Je to sedemposchodová budova s vysporiadaným 

pozemkom. Okolo sú tak isto vysporiadané pozemky. Ak sa 

nemýlim, možno blízko hektára. Chcem sa.  

A prebehla teda tam informácia v tom zmysle, že 

Bratislavský samosprávny kraj na túto tému rokoval aj 

s mestom Bratislava. Tak sa chcem opýtať, že v akom stave 

sú tie rokovania, respektíve, aký bol záver zo strany 

hlavného mesta, pretože ten materiál bol z rokovania béeská 

(BSK)  stiahnutý. Nakoniec sa teda o tom nerozhodovalo. Ale 

je to veľmi, veľmi zaujímavá lokalita. Je to hotová budova. 

Samozrejme, teda pýta si rekonštrukciu.  

Ale dalo by sa tam vyriešiť mnoho problémov. Možno aj 

práve nie len zamestnancov béeská (BSK), alebo 

v rozpočtových a príspevkových organizáciách zamestnancov 

béeská (BSK), ale viem si predstaviť, že by to mohlo 

fungovať ako dobré ubytovanie aj pre zamestnancov 

v rozpočtových a príspevkových organizáciách hlavného 

mesta. Mám na mysli hlavne najmä, najmä učiteľov v na 

základných a na aj v materských školách. Zuškách, hej? 

materské školy sú už zas teda mestské časti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem pekne. 

Pani Štasselová. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

pekne. 

Eee. Čo sa týka Ružinova a tých lokalít, tak my máme 

dohodnuté jedno veľké stretnutie so starostom Ružinova, kde 

budeme hovoriť nie len o záujmoch hlavného mesta, ale 

o záujmoch Ružinova a o viacerých lokalitách, prípadne 

o možnej spolupráci. Takže zatiaľ ešte pokiaľ nemáme ako 

keby zadefinované, že do čoho ideme spolu, do čoho ideme 

sami a v akej synergii budeme postupovať, tak tie lokality 

nechceme zverejňovať.  

Takisto nechceme zverejňovať aj lokality bez toho, 

aby sme nehovorili o tom najprv s obyvateľmi tých 

jednotlivých lokalít. A potom na ne budeme vyhlasovať 

súťaže, keďže tá informovanosť verejnosti a dotknutých 

území bola ten neuralgických bod, ktorý bol zanedbaný 

v predchádzajúcom vede vedení. Môže nám sa stať, že to 

zverejníme a v tom momente sme aj skončili.  

Takže, toto je dôvod, prečo nezverejňujeme zatiaľ 

konkrétne lokality. Je ich naozaj viac ako desať.  
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Nehovorím teraz o Ružinove, hovorím o celom meste.  

Takže, daj nám čas (gong) na to 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Predĺžime, prosím vás? 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

áno, ďakujem. 

A čo sa týka Starej Vajnorskej a tej ubytovne, alebo 

teda toho objektu, áno, ja veľmi oceňujem, že poslanci, 

ktorí tu sedia, tak rozmýšľajú v kontexte a stiahli ten 

materiál, na druhej strane, my sme nad ním sedeli aj 

s expertom na nájomné bývanie, ktorý vedie tú (gong) 

pracovnú skupinu a jeho názor je taký, že tá lokalita nie 

je vhodná, proste, na na vybudovanie takých nájomných bytov 

alebo takého štandardu, aký si my predstavujeme.  

Je možné tam začať rozmýšľať o nejakej ubytovni, ale 

všetky tie ubytovne v konečnom dôsledku je to, je to 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) (gong) bývanie, ktoré 

nepodporujeme a kde nám vlastne sa, sa tá, tá klientela, 
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alebo tí ľudia, ktorí tam bývajú, sa po tomto (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) tam zhoršuje.  

Takže, nie je to v prvom rade ten náš záujem táto 

lokalita.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som sa tiež chcel prihovoriť za to, čo pán po 

poslanec Buocik spomínal, že.  

Lebo oni, niektoré lokality sú tu aj vymenované. 

Napríklad tá výstavba nových bytov na pozemkoch vo 

vlastníctve hlavného mesta a sú tam aj, sú tam po celom 

meste tie lokality rozhodené, ale sú tu aj lokality teda 

z Petržalky.  
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Že ja si myslím, že by stálo za to, aby boli do toho 

zapojení nejako poslanci mestskí, ktorých sa to týka. Lebo 

aj v minulosti vlastne tie problémy vznikli práve tak, že 

sa nekomunikovalo s tými poslancami. Tí ľudia sa často 

obracajú na tých poslancov aj v prvom rade niekedy a potom 

boli zbytočne okolo toho, ani nie, že zbytočne, ale potom 

vlastne to celé vzniklo práve tou neinformovanosťou, alebo 

tým, že sa nekomunikovalo.  

Aj keď napríklad o Sosnovej teda povedzme niečo viem, 

(gong) tam by sa neja 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Vie viem čo myslíte, pán poslanec. Je to absolútna 

pravda. Ja vás všetkých poprosím, aby sme boli veľmi takí 

akože pomalší v tých lokalitách. Naozaj potrebujeme 

oboznámiť obyvateľov. Chceme to urobiť najskôr.  

A určite do toho zapojíme teda starostov, ale hlavne 

aj poslancov určite. Takže je to úplne správna pripomienka. 
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A skúsime sa vyvarovať, aby sa nestalo to isté, čo 

v Dúbravke.  

Pán starosta Chren,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Možno na začiatok tak fakticky, lebo trošku sa nám 

miešajú dve témy. Jedna téma sú nájomné byty ako také, 

ktoré sú samozrejme tiež veľmi dôležité. A toto je materiál 

o náhradných nájomných bytoch.  

Čiže, to je skupina, jedna skupina bytov, ktoré mesto 

zo zákona je povinné poskytnúť ľuďom, ktorí žijú teda 

v reštituovaných domoch a platia regulované nájomné. Práve 

neplnenie tejto podmienky v minulosti viedlo k tomu, že sme 

sa už dostali do fázy, keď musíme rozdiel v cene 

regulovaného nájmu a trhového nájmu doplácať.  

Tiež by ma, by som ocenil tú informáciu, že koľko to 

je, lebo keď sa to tu rozoberalo v minulých rokoch, tak tá 

hrozba bola, že až do štyroch miliónov eur ročne bude 

musieť mesto doplácať. Viem, že je to teda menej. Ale 

neviem, či je to jeden, dva milióny eur, ktoré sa 

momentálne  platia. 
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A ja chcem v prvom rade oceniť a po potvrdiť aj to, 

čo pani viceprimátorka už povedala a oceniť aj prístup 

hlavného mesta. My sme už mali jedno pracovné stretnutie 

s odborným zamestnancom, ktorý má túto vec na starosti. 

Prišiel a preberali sme vhodné pozemky v Ružinove. Musím 

povedať, že ten veľký rozdiel je teda aj v tom, že sa 

komunikuje, aj v tom, že lokality na výstavbu boli vybraté 

oveľa citlivejšie, než v minulosti.  

Čiže, tento krát tam nie sú žiadne parky, žiadnych 

sto stromov, ktoré by bolo treba vyrúbať v tých 

vytypovaných lokalitách. Mali sme možnosť prezentovať svoje 

pripomienky. Budeme sa o nich aj ďalej baviť.  

A naozaj, oceňujem tento prístup, pretože tak by to 

malo fungovať.  

A možno aj v nadväznosti na to, len ešte využijem 

tento priestor na dve veci.  

Po prvé, aj my  v Ružinove riešime problém 

s nájomnými bytmi. Teraz sa zameriavame hlavne na to, čo 

nazývame služobné byty pre našich učiteľov, pre mestských 

policajtov, napríklad. Pretože máme veľký problém zháňať 

teda dostatok síl. Viem, že aj mestská polícia čelý tomu 

problému. 
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Čiže, sme pripravení aj s mestom spolupracovať, 

zapojiť sa.  

Rokujeme tiež so ŠFRB. Viem, že teda máme všetci už 

asi tie finančné modely. Vieme, že aj s dotáciou od štátu 

stále tam treba veľa doplácať.  

Čiže, možno aj keď mesto bude niečo robiť, nebude 

v jeho finančných kapacitách urobiť všetko samo a my 

z Ružinova sa radi pridáme a pomôžeme v nejakej obmedzenej 

miere.  

A druhá vec. 

Chcem teda nadhodiť ešte jeden pozemok, o ktorom sme 

sa nebavili a to je Bazová, bývalý areál Technických 

služieb, kde síce treba zmeniť územný plán, ale je to úplne 

ideálne miesto práve na náhradné nájomné byty.  

Ak by sme dokázali zachovať architektúru a urobiť 

pokračovanie existujúceho sídliska 500 bytov v rovnakej 

architektúre, aj ľudia by boli s radi, keby táto 

priemyselná zóna odtiaľ zmizla. A to je práve vhodné miesto 

na náhradné nájomné byty. Lebo tí nájomníci zo Starého 

Mesta oni nebudú chcieť ísť na koniec Dúbravky, alebo 

niekam na Trnávku, oni sú celý život zvyknutí žiť v Starom 

Meste a toto je v podstate takmer Staré Mesto. Je to úplne 

na hranici.  
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Čiže, bolo by dobré aj s týmto začať niečo robiť.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani ná, Štasselová. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja som zabudla odpovedať na tú otázku, na tú sumu. 

Čiže k 5. 9. sme zaplatili niečo vyše 

sedemstodevätnásťtisíc euro ako doplatok reštituentom.  

Takže, to čo hrozilo ten výpočet od jedna až po štyri 

milióny zatiaľ sa nenaplnil. Takže je to asi plus, mínus 

toľko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Asi sa pohneme ďalej.  
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To znamená, že 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 informáciu o aktuálnom stave zabezpečenia 

náhradných nájomných bytov v zmysle zákona číslo 260/2011 

Zbierky zákonov v spojení so zákonom číslo 261 2011 Zbierky 

zákonov.  

Môžte dať o tomto návrhu uznesenia hlasovať,  

pán primátor. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 23-Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných 
nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení 

so zákonom č. 261/2011 Z. z. 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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   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 
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R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných 

nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o 

ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných 

vzťahov k bytom a o doplnení zákona č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 

261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie 

náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov 
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Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných 

nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o 

ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných 

vzťahov k bytom a o doplnení zákona č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 

261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie 

náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 24 ROČNÁ SPRÁVA O STAVE OBECNÉHO 
BYTOVÉHO FONDU ZA KALENDÁRNY ROK 
2018 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod dvadsaťtri, dvadsaťštyri, pardon. Ročná 

správa o stave obcného, obecného bytového fondu 

za kalendárny rok 2018. 
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Nech sa páči, pani s. Pán Szabo? Pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Informácia o stave obecného bytového fondu za 

kalendárny rok 2018 je vypracovaná v súlade s ustanovením 

paragrafu 19 všeobecného záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky  Bratislavy číslo 1 z roku 2006 

o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených 

na trvalé bývanie.  

Podľa odseku 1 paragraf 19 nariadenia spra, 

nariadenia správu za predchádzajúci kalendárny rok 

predkladá primátor mestskému zastupiteľstvu k 30. septembru 

bežného roka.  

Uvedený materiál bol prerokovaný na komisii 

sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania. Bý 

bývania. Ktorá odporúča materiál zobrať na vedomie. 

Na mestskej rade k materiálu neboli žiadne 

pripomienky. Mestská rada materiál odporučila prerokovať na 

mestskom zastupiteľstve. 

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 bodu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v zmení, v znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

berie na vedomie ročnú správu o stave obecného bytového 

fondu za kalendárny rok 2018. 

Môžte dať, pán primátor, o tomto návrhu uznesenia 

hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jeden. Eee, jedna. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 24-Ročná správa o stave obecného bytového fondu za 
kalendárny rok 2018 

 Prítomní: 34 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

 

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
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Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny 

rok 2018 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

ročnú správu o stave obecného bytového fondu za kalendárny 

rok 2018. 
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koniec poznámky) 

 

 

BOD 25 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 
NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod dvadsaťpäť Informácia o stave realizácie nosného 

systému emhádé (MHD) v Bratislave. 

Ďakujem veľmi pekne. Asi pani Sláviková teda 

prednesie, hej? Alebo s kolegami. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Anna   T f i r s t o v á ,  oddelenie stratégie 

a projektov: 

Dobrý deň. Ďakujem. 

Takže od posledného stretnutia v júni, eee, 27. de, 

eee, 27. júna bola odovzdaná dokumentácia pre stavebné 

povolenie. Hneď na ďalší deň sa začala inžinierska činnosť, 

čiže, začali sme získavať záväzné stanoviská k tejto 

dokumentácií.  
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31. júla bola podaná žiadosť o stavebné povolenie na 

mestskú časť Petržalka a zároveň sa začali práce na 

dokumentácii na realizáciu stavby pre tento projekt. 

Práce by mali trvať pol roka podľa zmluvy. Mali by 

byť odovzd, dokumentácia by mala byť odovzdaná teda začiat, 

koncom januára alebo začiatkom februára.  

Prebiehajú vlastne práce na dokumentácii. Rôzne 

stretnutia s projektantom.  

Zároveň sú práce na súťažných podkladoch na výber 

zhotoviteľa stavby a činnosť stavebného dozoru.  

Eem. No a dnes vlastne v zastupiteľstve bude aj mmm 

materiál o vlastníckych právach k pozemkom, ktoré sú pod 

touto stavbou. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Pani Pätoprstá, 

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

poslankyňa MsZ: 

Chcem vás veľmi pekne poprosiť na vyjadrenia nejakých 

odporcov tohto projektu. Či tam dochádza ešte k tomu 

zdržaniu, alebo už je tam nejakým spôsobom sa s tým 

vysporiadal ten projekt?  

Druhá vec.  

Zaujíma ma vyrovnanie cesty medzi Bratskou 

a Kutlíkovou. Je tam veľký úsek eee cesty, ktorej sa 

obávam, že zabe, zaberá tam veľký priestor zelene 

a nesúvisí to celkom s električkou. Je to, je to časť, 

ktorá by sa teoreticky mohla aj odčleniť, aby sme stíhali 

termíny, aby sa nestalo, že úsek, ktorý v podstate 

nepotrebujeme, nám zdrží celú výstavbu a prídeme o financie 

aj na prvú, aj na druhú etapu električky.  

To je to vyrovnanie Kutlíková, Bratská. Tam je taký 

záber, ako je Technopol, tam ten úsek cesty, kto. 

Nehovorím o tej križovatke, kde sa križuje električka 

s cestou, tam je to, samozrejme, potrebné, ale potom je tam 

veľký úsek cesty, ktorý je, podľa mňa zbytočný, ale tak, 

takto to bolo v projekte. Ale myslím si, že nás môže dosť 

zdržať ten samotný koniec realizácie. 
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Je možné ešte rozdeliť tento projekt na etapu? Tretiu 

etapu? Tak ako bola prvá, druhá? Čiže, tretia etapa, časť 

vyrovňan, vyrovnanie tejto štvorprúdovej cesty.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Ďakujem. 

Odpovie pani Kratochvílová. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No. Ďakujem. 

Eee. Nedá sa tento projekt už nejako prerábať. Tam na 

to nemáme čas. 

Chcela som ale povedať, že pracuje, alebo teda, máme 

založenú pracovnú skupinu, ktorá teda aj pracuje na tom, 

aby sa celý tento priestor, kde bude električka, dopravne 

konečne doriešil. Komunikácia Jantárová a s tým súvisiace 

rôzne križovatky, pešie napojenia, je dočasná komunikácia. 

Vlastne sa čakalo celú dobu, od kedy bola postavená 

Petržalka na to, že tam bude postavený nosný systém.  
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Takže, táto pracovná skupina,  prišiel aj pán Brliť, 

ktorý je vlastne, ktorý ju vedie tú pracovnú skupinu. Rieši 

premostenie Chorvátskeho ramena, dobudovanie peších trás, 

osvetlenie Chorvátskeho ramena a a samozrejme, aj 

rekonštrukciu, alebo teda dostavbu Jantárovej ulice.  

Súčasťou tejto pracovnej skupiny je aj mestská časť 

Petržalka, chodia tam aj zástupcovia, len nie len, aj  pán 

profesor Kováč, ktorý zase rieši petržalskú, centrálnu 

petržalskú os. Pani hlavná architektka, dopraváci. (gong) 

Čiže, vlastne je to s 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Predĺž si, predĺž si, predĺž si. 

Termíny sa zatiaľ stíhajú. 

Ďakujem pekne. 

Ak nemáme ď, žiadne ďalšie príspevky v diskusie, eee 

o dávam hlas, eee, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v 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 emhádé (NS MHD). 

Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna. 

Za tridsaťjedna, proti, zdržalo sa a nehlasovalo 

nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 25-Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 

 Prítomní: 31 Áno 31 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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   

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 stave realizácie Nosného systému MHD 

v Bratislave 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD 

v Bratislave (NS MHD). 

koniec poznámky) 

BOD 26 CLEAN MOBILITY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvadsaťšesť, Klín mobility (Clean 

Mobility). 

Poprosím spracovateľa. 
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Nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Anna   T f i r s t o v á ,  oddelenie stratégie 

a projektov: 

Ďakujem. 

Projekt Klin mobility (Clean Mobility). 

Cieľom projektu je skvalitnenie služieb vo verejnej 

doprave v prihraničnom regióne. 

Z hľadiska podmienok projektu bola pre Bratislavu 

vybraná lokalita zastávka emhádé (MHD) ŽST Petržalka na 

Panónskej ceste v oboch smeroch.  

Projekt je financovaný prostredníctvom programu 

Intereg Slovenská republika – Rakúsko. Eem, máme tam 

vlastne aj rakúskych partnerov, aj slovenských partnerov. 

 

Na slovenskej strane teda budeme modernizovať túto 

zastávku. Také najdôležitejšie body, alebo čo by sme chceli 

modernizovať sú teda nové informačné panely, informačné 

displeje, trošku skrášliť ten priestor zastávky, čiže, nové 

prístrešky, nový mobiliár. Dostať tam aj cyklodopravu. Čiže 

cyklopriechod, cyklostojany, poprípade klietky na bicykle. 

Sadové úpravy, vysadiť viac stromov.  
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Na tomto projekte pracujeme v spolupráci s útvarom 

hlavnej architektky a s oddelením mestskej mobility.  

Projekt bude trvať tri roky od 1. januára 2020 do 31. 

decembra 2022. 

Projekt bol podaný v júni. Schválenie projektu sa, 

alebo teda neschválenie, sa očakáva v októbri tohto roku.  

Celkový, celkový rozpočet pre mesto Bratislava je 

štyristoštyridsaťsedemtisícstodvadsaťpäť eur, z toho fina, 

spolufinancovanie mesta je vo výške päť percent, čo 

predstavuje dvadsaťdvatisíc tristopäťdesiatšesť celých 

dvadsaťpäť eur. Nepôjde to všetko len na modernizáciu tejto 

zastávky. Sú tam samozrejme refundácie miezd, organizovanie 

stretnutia, služobné cesty.  

Všetko. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Pani Pätoprstá,  

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

poslankyňa MsZ: 

No, pán primátor, chcem vás poprosiť o formálne 

doplnenie textu.  

V celom texte návrhu uznesenia nie je ko konkrétny 

názov klien Klín mobility (Clean Mobility). Je to dôležité, 

pretože je to v podstate uznesenie a všade sa hovorí len 

o projekte, realizácia projektu, ale nie jeho názve. 

Tak vás chcem poprosiť, autoremedúrou doplniť, že 

každou, každým slovom projektu bude aj jeho názov, aby 

v budúcnosti ľudia vedeli, čo sme vlastne schválili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže za každým názvom po, miesto 

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

poslankyňa MsZ: 

Aby bolo jasné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Projektu, bude projektu Klin mobility (Clean 

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

poslankyňa MsZ: 

Čiže realizácie projektu Klin mobility (Clean 

Mobility). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Autoremedúrou si to beriem. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že zakaždým použitím slova projekt, bude 

jeho názov Klin mobility (Clean Mobility). 

Pán Vagač. 

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

Ďakujem. 

Ja som sa len chcel spýtať, že či by tam to mohlo byť 

tak doplnené, aby, aby pozdĺž toho celého pásu mohli 

vzniknúť akože stromoradie a a zeleň, keď sa tam ide toto 
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robiť, aby to, to bolo ako. Ide nám o o ozelenenie mesta. 

Takže. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Kratochvílová. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja iba rýchlo zareagujem. 

Áno, je tam zelený pás na tej komunikácii, ale 

výsadbou zelene v tom zelenom páse sa zaoberá pán Kovárik, 

alebo teda oddelenie životného prostredia. Áno. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 
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Budeme schvaľovať návrh uznesenia s tou 

autoremedúrou, ktorou navrhla pani poslankyňa Pätoprstá. 

Sú tam tri body uznesenia, nebudem to čítať celé, 

lebo nič okrem toho doplnku sa nemenilo. 

Čiže, pán primátor,  

môžte dať v znení toho doplnenia 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 tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, nikto nebol proti, ani sa nezdržal, 

ani nehlasoval. 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 26-Clean Mobility 
-hlasovanie vrátane prijatej autoremedúry  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 
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koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Clean Mobility 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. Zabezpečenie realizácie projektu Clean Mobility 

hlavným mestom SR Bratislavou počas celej doby jeho 

realizácie. 

2. Zabezpečenie finančných prostriedkov celkových 

výdavkov partnera projektu Clean Mobility hlavného 

mesta SR Bratislavy v sume 447 125,00 Eur s DPH. 

Uvedená suma je v plnej výške oprávneným výdavkom, z 

ktorého 85 % v sume 380 056,25 Eur bude financovaných 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % v sume 

44 712,50 Eur spolufinancovaných zo strany štátu a 5 % 

v sume 22 356,25 Eur spolufinancovaných žiadateľom. 

3. Spolufinancovanie projektu Clean Mobility z vlastných 

zdrojov žiadateľa v sume 5 % z celkových oprávnených 
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výdavkov na projekt Clean Mobility stanovených 

žiadateľom, maximálne do sumy 22 356,25 Eur s DPH. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 27 VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE 
DOTÁCIE V ZMYSLE VÝZVY HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY NA PREDKLADANIE 
ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V OBLASTI 
PREVENCIE, BEZPEČNOSTI V OHROZENÝCH 
LOKALITÁCH A ZNIŽOVANIE RIZÍK V 
OBLASTI DROG Z ROZPOČTU HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY V ROKU 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod dvadsaťsedem. Návrh na poskytnutie. 

Pardon. Dvadsaťsedem. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie 

dotácie v zmysle výzvy hlavného mesta na predkladanie 

žiadostí o dotáciu v oblasti prevencie, bezpečnosti v 

ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog z 

rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019. 

mmm. Nech sa páči, eee, pani Miškaninová alebo pán 

Jablonický, máte slovo. 
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Pán Jablonický, šéf sekcie.  

Mgr. Pavol   J a b l o n i c k ý ,  riaditeľ sekcie sociálnych 

vecí: 

Dobrý deň. 

Uhm. Výzva v tejto oblasti bola vyhlásená zo strany 

magistrátu 12. augusta. Jej cieľom bola podpora aktivita 

činnosti neverejných poskytovateľov, ktorí sa venujú vo 

svojej činnosti prevenčným a sociálnym aktivitám v drogovej 

oblasti.  

Celkovo do 2. 9. bolo prijatých šesť žiadostí, 

z ktorých po zhodnotení komisiou, odbornou komisiou bolo 

ako schválených prijatých päť, päť žiadostí.  

Na túto výzvu bolo celkovo alokovaných 

stopäťdesiattisíc eur. Žiadosti boli v celkovej výške 

deväťdesiattritisícšesťstoosem eur. Schválené žiadosti vo 

výške sedemdesiatsedemtisíc stošesťdesiatjeden eur.  

Jediná neschválená žiadosť, bola žiadosť občianskeho 

združenie Bezpečné bývanie.  

Jedná sa o občianske združenie, ktoré eee, založili 

obyvatelia ulice Stavbárska, čiže v oblasti Pentagónu. Eee. 

Ich žiadosť síce ne nebola schválená, pretože nesplnila 

odborné kritériá nastavené komisiou. Eee avšak rozhodnutím 
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primátora bude podporený aj tento projekt a to vo výške 

tisícstoosem eur. A to formou dotácie na podporu 

občianskeho aktivizmu. 

Eee. Zároveň ešte by sme chceli teda povedať, že 

s týmto občianskym združením aj keď je ho projekt nie je 

podporený v rámci tejto výzvy, tak budeme s ním ako sekcia 

sociálnych vecí spolupracovať aj v rámci ďalších našich 

aktivít a to prostredníctvom nášho terénneho tímu a a po 

pomp eee a ďalších nejakých plánovaných aktivít.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Diskusiu k tomuto návrhu. Alebo k tomuto, to je 

jedno. K tomuto. 

Pán poslanec Dolinay, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem za za slovo. 

Ja som si pozeral aj tie hodnotiace tabuľky, pokiaľ 

ide o tieto projekty. Pri tom Bezpečnom bývaní eee, tam 

nastala situácia, ktorá nastala dokonca aj pri výberových 

konaniach na predsedov predstavenstiev, alebo aj v alebo aj 
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ďalších členov predstavenstiev, napríklad v podnikoch, kde 

pri sčítaní bodov mohol byť nejaký kandidát posunutý práve 

na druhé miesto, pričom vo väčšine prípadov mal veľmi 

pozitívne hodnotenie. Akurát keď niekto dal veľmi 

negatívne, tak samozrejme, ten sú súčet stiahol toho 

kandidáta ako takého.  

Tu práve Bezpečné bývanie má hodnotenie, ktoré, áno, 

je menšie pri väčšine hodnotiteľov, ale majú tam h h počet 

získaných bodov okolo päťdesiatštyri, päťdesiatsedem, 

päťdesiatdva, akurát jeden hodnotiteľ dal celkový súčet 

bodov desať. Takže celkový, celkové skóre toho bezpečného 

bývania bolo, samozrejme, potom po sčítaní výrazne nižšie.  

Že možno by sme sa mohli zamyslieť nad tými 

kritériami, či takýto systém hodnotení potom naozaj že 

hodnotenie jedného, ktorý dá pri koľkých? Asi desiatich 

kritériách všade nulu okrem jedného kritéria, tak či ho 

nestiahne ten projekt ako taký, ako celok.  

Nepoznám ten projekt vôbec bližšie, len všetci 

hodnotitelia mali bežne body, ja neviem, od dvoch do naozaj 

reálne desiatich, akurát ten jeden hodnotiteľ číslo štyri 

pri všetkých kritériách má nulu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Uhm. Je to, teda dávam do pléna na zamyslenie. Systém 

hodnotenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Zozbierame otázky a potom na to budete reagovať, 

dobre? 

Te faktická Jakub Vallo. 

MUDr. Jakub   V a l l o ,    poslanec MsZ: 

Zdravím. 

Ja som bol v tej komisii. Tá nula nebola moja, ale 

he, dôležité, iba by som chcel podotknúť, že naozaj, to 

bola búrlivá diskusia tam prebehla. Veľmi dôsledne sme to 

zvážili. A ten hodnotiteľ, podo, všetci hodnotitelia 

rovnako prísne hodnotili aj ostatné projekty. 

 

Čiže, ten konsenzus, ku ktorému sme došli, naozaj 

nebol len čisto čí číselný, ale myslím, že tá diskusia bola 

do do dosť hlboká na to.  
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Takže, a a iba aby ste vedeli, že bol to teda 

niekoľkohodinový proces a tá diskusia tam bola.  

Odhliadnuc od od tých bodov, teraz iba chcem povedať, 

že sme na tom strávili pomerne kvalitný čas s kvalitnou 

diskusiou, konštruktívnou. 

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Strašne múdry chalan.  

No.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

 

 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, ja samozrejme nechcem spochybňovať hodnotenie 

komisie, keďže som nebola ani jej členom a ja jej 
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samozrejme verím jej odbornosti, napriek tomu musím 

povedať, že teda, že v výzve určenej na prevenciu 

a znižovanie rizika, rizík drog a drogovej závislosti 

zrovna občianske združenie pôsobiace v Pentagóne ako jediné 

teda skončí s nulou, je pre mňa viac než zarážajúce.  

Chcela by som sa teda opýtať v tejto súvislosti aká 

má byť tá spolupráca, ktorú spomenul pán kolega so 

sociálneho oddelenia. 

Pán primátor,  

bol si tam, vieš akú robotu tí ľudia robia, vieš aká 

dôležitá je pre nich tá motivácia a viem si predstaviť, aké 

toto bude pre nich v podstate sklamanie, lebo viem, že teda 

tá žiadosť ich bola okolo desaťtisíc euro.  

Teším sa, samozrejme, aj s tej mimoriadnej dotácie 

z iných finančných prostriedkov, napriek tomu žiadať 

o desaťtisíc na aktivity dostať tisíc, bude určite pre nich 

sklamanie. 

Takže veľmi rada by som počula aspoň aké sú tie 

ďalšie aktivity, s ktorými sa ráta v spolupráci s týmto 

ozetkom. Minimálne preto, aby som vedela či už ja 

komunikovať, alebo mesto komunikovať ďalej k nim nejaký 

pozitívny signál, že stojíme ich robotu, vážime si ich 

robotu a nie sú v tom sami. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si dovolím iba odpovedať. 

Práve preto som, nechcel som sa dotknúť tej hoďuť 

hodnotiacej komisie, ktorú prácu si vážim, robia to 

odborníci. Nechcel som meniť tie výsledky. Preto sme prišli 

k tomu, že nejakým spôsobom eee sa s nimi budeme baviť. 

Určite ich chceme motivovať ďalej a nájdeme aj nejaké ešte 

akože ďalšie, ďalšie podporné prostriedky pre nich. 

Fakt, ale ale akože rozumiem tejto, tejto veci. Bol 

som tam a určite za nimi stojíme. 

Poslanec Vallo s faktickou. 

MUDr. Jakub   V a l l o ,    poslanec MsZ: 

Chcel by som iba podotknúť teda, že tá komisia tie 

nedostatky tam, tam boli. Kvalitatívne ten projekt naozaj 

nebol na rovnakej úrovni ako ostatné. A akokoľvek bol eee 

obdivuhodný zámer a chvályhodný zámer, myslím si, že mali 

by sme zapracovať aj na formálnej stránke schvaľovaných 

projektov, ktoré žiadajú o mestské peniaze.  
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A ponúkame spoluprácu do budúcnosti, aby sa tá 

kvalita zvýšila. Ale my nemôžeme, myslím si, že tie procesy 

majú byť také, ako sme sľúbili, transparentné a overiteľné. 

Body neklamú, bohužiaľ.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja by som trošku nadviazal na mojich predrečníkov. 

Asi nemusím tu nikomu predstavovať problém drogovej 

kriminality v Pentagóne. Kto ho nepozná, nech sa tam určite 

ide pozrieť. Minimálne by som to odporúčal pracovníkom 

z odboru sociálnych vecí, ktorí pripravovali tieto 

podklady, lebo pochybujem, že sa tam vôbec niekedy boli 

pozrieť v niektorom z tých vchodov.  

Pán primátor,  

ty si tam bol, takže vieš, ako to vyzerá. A vieš ako 

to vyzeralo v minulosti.  
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Takže, ja ti ďakujem za tú podporu tisíc euro, určite 

to pre nich bude prínos, aj keď teda počítali s vyššou 

podporou. My tam takisto mestská časť v rámci svojich 

možností podporujeme.  

A ja len chcem poukázať na to, čo už povedal aj 

kolega Dolinay.  

Ak by ten projekt bol úplne zlý, tak by dostal asi od 

všetkých hodnotiteľov nulu. A preto mi je to divné, že 

štyria hodnotitelia to hodnotia pozitívne a jeden jediný to 

ponoril pod, pod, pod pod vodu. Jeden jediný dal, dal, dal. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, nie, nie. Jeden jediný to pono ponoril. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, ja bys. Je mi to trošku divné a je mi to ľúto, 

lebo naozaj tí ľudia v tom Pentagóne sa snažia, primátor sa 

snaží nám pomôcť, ja sa snažím, aby sme tam pomohli a potom 

kvôli jednému členovi, ja sa ho nechcem dotknúť, ale možno 

keby sa tam nasťahoval do toho Pentagónu, možno by zmenil 

svoj názor a hlasoval by inak.  

Ďakujem. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 451 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Skúsime, máme nejaké, boli tam nejaké odpovede, tak 

poprosím eee naše oddelenie o o vyjasnenie niektorých vecí.  

Mgr. Pavol   J a b l o n i c k ý ,  riaditeľ sekcie sociálnych 

vecí: 

Čo sa týka kritérií, tak môžme zvážiť nejakú zmenu, 

napríklad v tom zmysle, že by sa eee najvyššie a najnižšie 

hodnotenie nebralo do úvahy, alebo nejaký podobný 

mechanizmus, ktorý sa používa, napríklad pri verejných 

obstarávaniach v niektorých prípadoch.  

Každopádne terajšie hodnotenie komisie by sme už 

veľmi neradi prehodnocovali, alebo spochybňovali.  

Čo sa týka tých ďalších otázok, tak eem, máme na 2. 

októbra pripravené stretnutie s predstaviteľmi tejto 

organizácie, kde si chceme dohodnúť úplne konkrétne formy 

ďalšej spolupráce. Tie, samozrejme, závisia od ich možností 

personálnych a ďalších. 

Čiže, toto bude predmetom eee najbližšieho rokovania. 
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Čo sa týka tej tretej pripomienky, ktorá tu zaznela, 

tá mi príde trošku eee, taká, samozrejme, bola to asi 

irónia. Ppretože práve máme teraz odborníkov expertov na 

túto oblasť, ktorí aj v Pentagóne a v ďalších oblastiach, 

kde je táto situácia kritická, strávili roky, niektorí aj 

viac ako desať rokov dennodennou prácou s týmito ľuďmi.  

Takže, tu situáciu veľmi dobre poznáme a prácu 

všetkých združení, ktoré v tejto oblasti pôsobia, si veľmi, 

veľmi vážime.  

Tak, toľko iba k tomu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

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 hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy po prerokovaní materiálu schvaľuje 

dotáciu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených 

lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog na rok 2019 

a to v zmysle tej priloženej tabuľky, kde sú vymenované tie 

subjekty, ktoré by mali dostať dotáciu, aj odporúčaná suma 

v eurách, ktorú budeme schvaľovať. 

Môžte dať, pán primátor, o tomto návrhu uznesenia 

hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

 

 (pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

26.9.2019 

Bod 27-Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle 
výzvy hlavného mesta SR Bratislavy na predkladanie žiadostí 

o dotáciu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených 
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lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog z rozpočtu 
hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019 

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

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

 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  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   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 ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy 

hlavného mesta SR Bratislavy na predkladanie žiadostí o 

dotáciu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených 

lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog z rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dotácie v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených 

lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog na rok 2019. 

   

P. 
č. 

Žiadateľ Názov projektu 
Odporúčaná 
suma v Eur 
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1 

DEPAUL 
SLOVENSKO, 
nezisková 
organizácia 

Bezpečný nízkoprah. Znižovanie 
rizík súvisiacich s využívaním 
sociálnych služieb ľuďmi pod 
vplyvom alkoholu a ďalších 
omamných látok 

25 854,00 

2 
Občianske 
združenie 
PRIMA 

Kontaktné centrum pre všetkých 13 416,29 

3 
ICHTYS, o. 
z. 

Nízkoprahový program ICHTYS v 
Devínskej a v Dúbravke 

  
3 198,75 
  

4 
Občianske 
združenie 
Odyseus 

Hlavné mesto Bratislava 
podporuje aktivity na zníženie 
rizík súvisiacich s užívaním 
drog 

26 692,00 

5 
IPčko, 
občianske 
združenie 

Implementácia ONLINE a OFFLINE 
nástrojov na prevenciu 
a elimináciu drogových 
závislostí v Bratislave 

  
8 000,00 
  

6 
Bezpečné 
bývanie, 
o. z. 

Výzva z Pentagónu 0,00 

  Celková  suma 77 161,04 

 

koniec poznámky) 
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BOD 28 NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA 
ČINNOSŤ SOCIÁLNEJ SLUŽBY - 
NOCĽAHÁREŇ DEPAUL SLOVENSKO, 
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA, V CELKOVEJ 
VÝŠKE 20 000,00 EUR 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod dvadsaťosem, a to je Návrh na 

poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej služby, nocľaháreň 

Depol Slovensko ( DEPAUL SLOVENSKO), nezisková organizácie 

v celkej v celkovej výške dvadsaťtisíc eur. 

Nech sa páči, pani Mešťaniková. 

Eee, pardon, pani Miškaninová.  

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

sociálnych vecí: 

Dobrý deň. 

Predkladám vám návrh na schválenie finančnej dotácie 

v sume dvadsaťtisíc euro. 

Hlavné mesto od účinnosti zákona 448 o sociálnych 

službách poskytuje finančné príspevky na prevádzku rôznym 

neverejným subjektom, a to obligatórnym alebo fakultatívnym 

spôsobom. 
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Občianske združenie Depol (DEPAUL) podporujeme 

finančne, ale aj nefinančnou podporou. Aj na základe 

obligatórnej povinnosti a táto forma podpory je na základe 

fakultatívnej povinnosti, nakoľko finančný príspevok 

v prvom rade im poskytuje štát a ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny, a to príspevkom na jedno lôžko 

jestvujúcej nocľahárni.  

Hlavné mesto si uvedomuje nedostupnosť tejto sociálne 

služby na počet sčítaných ľudí bez domova a rovnako aj 

poddimenzovanosť tejto služby na území hlavného mesta 

a z tohto dôvodu už niekoľký krát má zapracovanú sumu 

dvadsaťtisíc euro v rozpočte na jestvujúci kalendárny rok 

na podporu pre nocľaháreň Depol (DEPAUL). 

Žiadosť je predkladaná na základe všeobecne záväzného 

nariadenia o dotáciách. A žiadateľ splnil všetky podmienky, 

ktoré boli posúdené a na základe toho sme spracovali 

materiál a žiadame vás o jeho schválenie. 

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: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy po prerokovaní materiálu schvaľuje poskytnutie 

dotácie neziskovej organizácii Depol Slovensko (DEPAUL 

SLOVENSKO) na činnosť sociálnej služby nocľahárne  

na rok 2019 vo výške dvadsaťtisíc eur. 

Pán primátor,  

môžte dať o tomto návrhu uznesenia hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: predsedajúci sa zasmial) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 28-Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej 
služby - nocľaháreň DEPAUL SLOVENSKO, nezisková 

organizácia, v celkovej výške 20 000,00 Eur 

 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   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 
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V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej služby – 

nocľaháreň DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, v sume 

20 000,00 Eur 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

poskytnutie dotácie organizácii DEPAUL SLOVENSKO, nezisková 

organizácia, na činnosť sociálnej služby nocľahárne  

na rok 2019 v sume 20 000,00 Eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 29 NÁVRH NA VYSPORIADANIE POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, V 
PROSPECH VEREJNOPROSPEŠNEJ STAVBY 
„NOSNÝ SYSTÉM MHD, PREVÁDZKOVÝ 
ÚSEKJANÍKOV DVOR - ŠAFÁRIKOVO 
NÁMESTIE V BRATISLAVE, 2. ČASŤ 
BOSÁKOVA ULICA -JANÍKOV DVOR" 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvadsaťdeväť. Návrh na 

vysporiadanie pozemkov v katastrálnom území Petržalka, v 

prospech verejnoptepše prospešnej stavby Nosný systém 

emhádé (MHD), prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikove 

námestie druhá časť Bosákova ulica -Janíkov dvor. 

Nech sa páči,  

pán Szabo s kolegami, máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Hlavné mesto Bratislava je stavebníkom stavby Nosný 

systém emhádé (MHD) prevádzkový úsek, tak ako bolo 

povedané, Janíkov dvor-Šafárikovo námestie, druhá časť 

Boskova ulica – Jani, eee, Janíkov dvor.  
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V súčasnosti mestská časť Bratislava-Petržalka ako 

príslušný stavebný úrad vydala územné rozhodnutie 

o umiestnení stavby. Územné rozhodnutie nadobudlo pla 

právoplatnosť dňa 21. 5. 2019. 

V súčasnosti robí hlavné mesto všetky dostupné právne 

kroky k tomu, aby zabezpečilo právny vzťah k pozemkom pod 

danou stavbou vo vzťahu k trvalým záberom za účelom vydania 

stavebného povolenia.  

Podľa zabezpečených podkladov z oddelenia stratégie 

a projektov, celkový záber pozemkov predstavuje 

dvestodeväťdesiatpäťtisícosemstošesťdesiatosem metrov 

štvorcových. Z toho hlavné mesto vlastní 

dvestošesťdesiatsedem, vyše dvestošesťdesiatsedemtisíc 

metrov štvorcových. Spoločnosť Metro Bratislava vyše 

jedenásťtisíc metrov. Právnické osoby štyritisícšesťstodva 

a fyzické osoby päťdesiatsedem metrov štvorcových  a štát 

ako Slovenskej republika vyše dvanásťtisíc metrov 

štvorcových. 

A postupne, ako sa nám bude dariť pripravovať tie 

materiály, tak postupne budeme predkladať do zastupiteľstva 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania.  

V súčasnej dobe predkladáme uvedený materiál, 

prostredníctvom ktorého riešime kúpu pozemkov od fyzických 

osôb v celkovej výmere päťdesiatsedem metrov štvorcových 
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a kúpu od Slovenskej republiky, konkrétne Okresného úradu 

Bratislava v v vo výmere deväťstopätnásť metrov 

štvorcových.  

Na základe znaleckého posudku je tam stanovená kúpna 

cena stosedemdesiatdeväť eur aj štyridsaťtri centov za 

meter štvorcový. Čo znamená pri výmere päťdesiatsedem 

metrov štvorcových  desaťtisícdvestodvadsaťsedem eur aj 

päťdesiatjedna centov  

a pri druhej výmere deväťstopätnásť metrov štvorcových 

stošesťdesiatštyritisícstosedemdesiatosem eur aj 

štyridsaťpäť centov.  

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii, 

taktiež na mestskej rade s odporúčaním na na prerokovanie 

na mestskom zastupiteľstve. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Keďže nebol daný žiadny pozmeňujúci návrh, budeme 

schvaľovať uznesenie v tom znení, v akom bolo predložené. 

Ide o odplatný, odplatné nadobudnutie pozemku 

v katastrálnom území Petržalka kvôli výstavbe električky 

alebo teda, Nosného dopravného systému. 

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 tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 29-Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný 
systém MHD, prevádzkový úsekjaníkov dvor - Šafárikovo 
námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica -Janíkov 

dvor" 

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

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

 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný 

systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo 

námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov 

dvor“ 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. podľa čl. 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy odplatné nadobudnutie pozemku registra „C“ 
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KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 1866/84 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 57 m², ktorý vznikol podľa 

GP č. 7/2019 zo dňa 02. 07.2019 z pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 1866/35, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV 

č. 4292, v podielovom spoluvlastníctve Vojtecha 

Svobodu v podiele 1/6, Františka Brunnera v podiele 

1/2, Oskára Svobodu v podiele 1/6 a Ľubomíra Svobodu v 

podiele 1/6, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 

posudkom č. 33/2019 zo dňa 17. 06. 2019, vypracovaným 

Ing. Jurajom Talianom, PhD., a vychádza z jednotkovej 

hodnoty pozemku 179,43 Eur/m², čo pri výmere 57 m² 

predstavuje sumu 10 227,51 Eur, 

2. podľa čl. 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy odplatné nadobudnutie pozemkov registra „C“ 

KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 2267/6 – ostatné plochy 

vo výmere 790 m², parc. č. 2267/4 – ostatné plochy vo 

výmere 125 m², zapísaných na LV č. 2154, vo 

vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Okresného 

úradu Bratislava, Staromestská 6, Bratislava, ČI 

00151866 001, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 

posudkom č. 33/2019 zo dňa 17. 06. 2019, vypracovaným 

Ing. Jurajom Talianom, PhD., a vychádza z jednotkovej 

hodnoty pozemku 179,43 Eur/m², čo pri výmere 915 m² 

predstavuje sumu 164 178,45 Eur, 

s podmienkami: 
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1. Kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

2. Kúpna zmluva bude predávajúcim podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 30 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. PODUNAJSKÉ 
BISKUPICE, PARE. Č. 5409/18, 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 tridsať, Návrh na predaj pozemku 

v katastrálnom území Podunajské Biskupice, parcelné číslo 

5409/18, pod stavbou vo vlastnícke žiadateľa, 

majetkovoprávne eee us vysporiadanie pozemku. 

Nech sa páči,  

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o výmeru stošesťdesiatšesť metrov 

štvorcových  pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré 

sa nachádzajú pod stavbou žiadateľa.  

Cena je tam stanovená na základe znaleckého posudku 

stošesťdesiat eur za meter štvorcový, čo pri uvedenej 

výmere znamená dvadsaťšesťtisícpäťstošesťdesiat eur.  

Stanoviská jednotlivých odborných oddelení sú 

súhlasné. 

Tak isto aj stanovisko mestskej časti. 

Materiál bol prerokovaný aj na finančnej komisii 

a rovnako na mestskej rade s odporúčaním na prerokovať na 

mestskom zastupiteľstve. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Odovzdávam slovo návrhovej dis eee komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje podľa 

paragrafu 9a odsek 8 písmeno bé (b) predaj pozemku 

v katastrálnom území Podunajské Biskupice s tými 

podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia. 

Pán primátor,  

môžte dať o tom návrhu hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o danom návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 30-Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, pare. č. 5409/18, pod stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa - majetkovoprávne usporiadanie 

pozemku 

 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   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské 

Biskupice, parc. č. 5409/18, pod stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa, spoločnosti CARTATTOO, s.r.o. – majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 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 
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registra „C“ KN v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 

5409/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 166 m², LV 

č. 1395, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

spoločnosti CARTATTOO, s.r.o., so sídlom Orechová 17, 

Bratislava, IČO 36829684, v celosti do jej výlučného 

vlastníctva, za cenu 160,00 Eur/m², celkove za kúpnu cenu 

26 560,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými. 

koniec poznámky) 
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BOD 31 NÁVRH NA ODKÚPENIE NEHNUTEĽNOSTÍ V 
BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, STAVBA SO 
SÚPIS. Č. 1421 A POZEMKOV, PARE. Č. 
4784/32 A NASL., VO VLASTNÍCTVE 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY V SPRÁVE 
ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ZA 
ÚČELOM VYBUDOVANIA BYTOVÝCH 
PRIESTOROVÁ ROZŠÍRENIA BYTOVÉHO 
FONDU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo tridsaťjedna, Návrh na odkúpenie 

nehnuteľností v Bratislave v  Rači, stavba súpisné číslo 

1421 a pozemkov, parcelné číslo  4784/32 vo vlastnícke 

vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc 

Slovenskej republiky, za účelom vybudovania bytových 

priestorov a rozšírenia bytového fondu. 

Pán Szabo, 

nech sa páči, máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Hlavné mesto sa prostredníctvom vyhláseného 

ponukového konania oboznámilo s ponukou Železníc Slovenskej 

republiky na odpredaj nehnuteľného majetku, podrobne 

uvedeného v špecifikácii. 
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Jedná sa o výmeru dvetisícstosedemdesiatštyri metrov 

štvorcových pozemky a sú situované na rohu ulíc Dopravná 

a Pri Šajbách v v katastrálnom území Rača. 

Na pozemku sa nachádza stavba. Ide o obdĺžnikovú, 

obdĺžnikovú budovu trojtraktovej traktovej dispozície 

s dvoma nadzemnými podlažiami využiteľným par podkrovím 

a plytko zapustením dostatočne presvetleným suterénom. 

Teda celkovo štvorpodlažný, zrejme z druhej polovice 

devätnásteho storočia s tie, s ty typickom železničiarskom 

historizujúcom štýle.  

Budova je v relatívne zachovanom stave, hoci viacej 

rokov nevyužívaná a postupne chátrajúca. Nevýhodu, 

nevýhodou je plytká hĺbka traktov a nepre nepreslnená 

severovýchodná dvorová fasáda budovy. Výhodou je pomerne 

veľký pozemok a obdobné nízkopodlažné budovy v druhom pláne 

v susedstve.  

Objekt sa nacháda vo funkčnej ploche číslo 101, čiže 

stabil stabilizované územie.  

Budova by sa dala vytvorením viacerých schodiskových 

sekcií s prevládajúcimi bytmi adaptovať na malopodlažné, 

malo, malometrážne byty stredného štandardu v jeho dolnom 

segmente úmerného lokalite. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 477 

Stanoviská sú súhlasné, odborných oddelení sú 

súhlasné. 

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii, 

taktiež na mestskej rade s odporúčaním materiál prerokovať 

na mestskom zastupiteľstve. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Pán Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel v prvom rade poďakovať vedeniu mesta, 

že sa podujalo na tento, na kúpu tejto nehnuteľnosti. 

Tak ako bolo spomenuté, je to nehnuteľnosť, ktorá 

dlhé roky chátrala v tejto lokalite. 

Ja som rád, že aj na základe teda upozornenia 

obyvateľov z tejto lokality, kedy že železnice dali túto 

budovu do ponuky, sa eee prihlásilo mesto. 
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Ja si myslím, že mesto bude zárukou toho, že tá, ten 

objekt, ktorý má pre Rendez aj istú takú historicko-

nostalgickú funkciu a hodnotu, bude zrekonštruovaný tak, 

aby ten objekt bol v tejto lokalite stále tým, čím tam bola 

aj v minulosti.  

Takže, a zároveň sa teda aspoň čiastočne, verím, že 

vyriešia problémy obyvateľov z reštituovaných bytov, aj keď 

teda chápem, že Staromešťania asi na Rendez moc nadšení 

nebudú, ale keď som videl tú reportáž, myslím si, čo bola 

včera v tele v televízii, tak skutočne, niektoré tie 

podmienky, v ktorých žijú, eee by mohla byť aj táto 

lokalita pre nich atraktívna.  

Takže ešte raz ďakujem. A rovnako teda prosím 

o podporu tohto materiálu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem v, ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. 

Ja chcem iba povedať, že bol sa tam pozrieť pán 

Šujan, prebehol to, máme nejakú i, akože ne ne nekupujeme 

mačku vo vreci. A myslím, že okrem toho, že platí všetko, 

čo ste povedali, získame budovu, kde samozrejme ľahšie sa 
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dostaneme k bytom ako keby sme nejakú budovu (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

Ďakujem pekne. 

A keď neni žiadna ďalšia diskusia, tak odovzdávam 

slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje podľa článku 80 odsek 2 písmeno a) Štatútu 

hlavného mesta odplatné nadobudnutie nehnusen nehnuteľností 

v katastrálnom území  Rača v tom znení a s tými 

podmienkami, ktoré majú v návrhu uznesenia za účelom 

vybudovania bytových priestorov a rozšírenia bytového 

fondu. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne dôveru všetkým.  

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 31-Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 
Rača, stavba so súpis. č. 1421 a pozemkov, pare. č. 4784/32 

a nasl., vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 
Železníc Slovenskej republiky, za účelom vybudovania 

bytových priestorová rozšírenia bytového fondu 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

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 ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO 
  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača, 

stavba so súpis. č. 1421 a pozemkov, parc. č. 4784/32 a 

nasl., vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 

Železníc Slovenskej republiky, s cieľom vybudovať bytové 

priestory a rozšíriť bytový fond 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa čl. 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy odplatné nadobudnutie nehnuteľností v k. ú. 

Rača, stavby so súpis. č. 1421, situovanej na pozemku parc. 

č. 4784/32, k. ú. Rača, zapísanej na LV č. 1919, pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 4778/44 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 1 063 m², zapísaného na LV č. 1919, 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 4778/48 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 292 m², zapísaného na LV č. 1919, 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 4784/32 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 563 m², zapísaného na LV č. 1919, 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 4784/41 – ostatné plochy 

vo výmere 256 m², zapísaného na LV č. 4414, a vonkajších 

úprav – vodovodná prípojka v dĺžke 15 m a plynová prípojka 

v dĺžke 30 m, postavené na pozemku, parc. č. 4778/44, k. ú. 

Rača, ktoré nie sú evidované v operáte katastra 
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nehnuteľností, od Slovenskej republiky v správe – Železníc 

Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava, IČO 

31364501, za kúpnu cenu 479 874,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Prvá časť kúpnej ceny v sume 39 989,50 Eur bude 

uhradená na základe zálohovej faktúry po podpise a 

zverejnení zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy. 

2. Druhá časť kúpnej ceny v sume 359 905,50 Eur bude 

uhradená po udelení predchádzajúceho súhlasu 

Ministerstvom dopravy SR a po podpise zmluvy o prevode 

vlastníckeho práva a o zriadení vecného bremena a jej 

zverejnení. 

koniec poznámky) 
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BOD 32 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ V 
BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, V 
AREÁLI ZOOLOGICKEJ ZÁHRADY 
BRATISLAVA, DO SPRÁVY MESTSKEJ 
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE ZOOLOGICKÁ 
ZÁHRADA BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod tridsaťdva, Návrh na zverenie nehnuteľností 

v katastrálnom území Karlova Ves, v areáli Zoologickej 

záhrady Bratislava, do správy mestskej príspevkovej 

organizácie Zoologická záhrada Bratislava. 

Pán Szabo,  

máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Záujmový nehnuteľný majetok sa nachádza v samotnom 

areáli Zoologickej záhrady Bratislava. 

Zverením záujmového nehnuteľného majetku do správy 

Zoologickej záhrady dôjde k sceleniu nehnuteľnosti v správe 

príspevkovej organizácie, čím bude zoologická záhrada bude 

zoologickej záhrade umožnené vykonávať komplexnú správu 

a starostlivosť oplotený areál, respektíve starať sa 

legálne a legitímne o o pozemky, ktoré sú výlučne 
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v oplotenom areáli, avšak doposiaľ reálne neboli zverené 

zoologickej záhrade. 

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii. 

Taktiež aj na mestskej rade s odporúčaním materiál 

prerokovať aj  v mestskom zastupiteľstve.  

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 návrh uznesenia v znení, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu schvaľuje zverenie 

nehnuteľného majetku v katastrálnom území Karlova Ves 

a potom je tam zoznam parciel a podmienky, tak ako to máte 

uvedené v uznesení. Týka sa to Zoologickej záhrady 

Bratislava. 

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 tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 32-Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, v areáli Zoologickej záhrady Bratislava, do 

správy mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada 
Bratislava 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

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 ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Karlova 

Ves, v areáli Zoologickej záhrady Bratislava, do správy 

mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada 

Bratislava 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie nehnuteľného majetku, pozemkov registra „E“ KN, k. 

ú. Karlova Ves: 

- parc. č. 19901/1 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 119 m², LV č. 4971, 

- parc. č. 19903/1 – záhrady vo výmere 591 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 19958/2 – záhrady vo výmere 587 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 19960 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

276 m², LV č. 4971, 

- parc. č. 19961 – záhrady vo výmere 91 m², LV č. 4971, 

- parc. č. 19963/4 – orná pôda vo výmere 44 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20767/10 – lesné pozemky vo výmere 816 m², LV 

č. 4971, 
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- parc. č. 20767/19 – lesné pozemky vo výmere 1 767 m², 

LV č. 4971, 

- parc. č. 20767/21 – lesné pozemky vo výmere 1 424 m², 

LV č. 4971, 

- parc. č. 20767/22 – lesné pozemky vo výmere 1 778 m², 

LV č. 4971, 

- parc. č. 20767/26 – lesné pozemky vo výmere 1 123 m², 

LV č. 4971, 

- parc. č. 20767/53 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 174 m², LV č. 4971, 

- parc. č. 20767/54 – záhrady vo výmere 211 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20767/57 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 18 m², LV č. 4971, 

- parc. č. 20767/58 – záhrady vo výmere 18 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 22316 – ostatné plochy vo výmere 525 m², LV 

č. 4971, 

- parc. č. 19838 – lesné pozemky vo výmere 806 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 22317/1 – ostatné plochy vo výmere 182 m², LV 

č. 4971, 

- parc. č. 19901 – trvalý trávny porast vo výmere 627 

m², LV č. 5280, 

- parc. č. 19902 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

412 m², LV č. 5280, 
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- parc. č. 19903 – orná pôda vo výmere 481 m², LV č. 

5280, 

- parc. č. 19887/1 – záhrady vo výmere 3 204 m², LV č. 

5278, 

- parc. č. 19889 – záhrady vo výmere 5 062 m², podiel ½, 

LV č. 5279, 

do správy mestskej príspevkovej organizácie Zoologická 

záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1/A, Bratislava, IČO 

00179710, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k 

pozemkom nachádzajúcim sa v oplotenom areáli a užívaným 

Zoologickou záhradou Bratislava, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju pozemkov zo strany mestskej 

príspevkovej organizácie Zoologická záhrada 

Bratislava.  

2. V prípade, ak mestská príspevková organizácia 

Zoologická záhrada Bratislava prestane predmetné 

pozemky užívať na uvedené účely, je povinná predmet 

zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy 

hlavnému mestu SR Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

príspevkovou organizáciou Zoologická záhrada 

Bratislava podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia 
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uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 33 NÁVRH NA ZVERENIE ČASTI 
NEHNUTEĽNOSTI V BRATISLAVE, K. Ú. 
STARÉ MESTO, STAROMESTSKÁ KNIŽNICA 
NA BLUMENTÁLSKEJ ULICI, DO SPRÁVY 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ 
MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo tridsaťdva,    Návrh na zverenie 

časti nehnuteľnosti v Bratislave, katastrálne územie Staré 

Mesto, Staromestská knižnica na Blumentálskej ulici, do 

správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Pán Szabo,  

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

nehnuteľností: 

Mestská časť Bratislava Staré Mesto je zriaďovateľom 

Staromestskej knižnice a jej prevádzkovanie sa uskutočňuje 

vo verejnom záujme.  

V súčasnej dobe sa jedná o o prenajaté priestory. Za 

uplynulé obdobie mestská časť spolu aj s mestskou knižnicou 

zainvestovala nemalé finančné prostriedky do do predmetnej, 

do rekonštrukcie a rozšírenia prie priestorov predmetnej 

časti budovy.  

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii. 

Takisto v mestskej rade a bol odporučený na prerokovanie 

v mestskom zastupiteľstve. 

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 návrh uznesenia v znení, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zverenie 
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nebytových priestorov Staromestská knižnica, ktorá sa 

nachádza v katastrálnom území Staré Mesto a všetky tie 

ďalšie nehnuteľnosti s podmienkami, ktoré sú uvedené 

v návrhu uznesenia, za účelom prevádzkovania knižnice vo 

verejnom záujme. 

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 tridsaťtri. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 33-Návrh na zverenie časti nehnuteľnosti v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, Staromestská knižnica na Blumentálskej 
ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 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  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 
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V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie časti nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, Staromestská knižnica na Blumentálskej ulici, 

do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie nebytových priestorov – Staromestská knižnica, 

nachádzajúcu sa v nadzemnej časti stavby so súpis. č. 2691, 

umiestnenej na pozemkoch registra „C“ KN, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 10319/4 – zastavané plochy a nádvoria vo 
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výmere 298 m², parc. č. 10319/5 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 174 m² a parc. č. 10319/6 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 664 m², všetky zapísané na LV 

č. 1656, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

Vajanského nábrežie 3, Bratislava, IČO 00603147, na 

prevádzkovanie knižnice vo verejnom záujme, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nebytových priestorov zo strany 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v prospech 

tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

prestane nebytové priestory užívať na uvedený účel, 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 Bratislava-Staré Mesto podpísaný do 120 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 34 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV REGISTRA 
„E" KN PARC. Č. 3800 A PARC. 
Č. 3879/1, K. Ú. DEVÍNSKA NOVÁ VES, 
V AREÁLI ZÁKLAELNÝEH ŠKÔL 
I. BUKOVČANA Č. 1 A I. BUKOVČANA 
Č. 3, DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod na číslo tridsaťštyri, Návrh na zverenie 

pozemkov registra v katastrálnom území Devínska Nová Ves, v 

areáli základných škôl I. Bukovčana číslo 1 a I. Bukovčana 

číslo 3, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves. 

Pán Szabo,  

máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Predmetné nehnuteľnosti boli už súčasťou materiálu, 

toho balíka, ktorý sme zverovali v prvom polroku, avšak 

nedopatrením došlo k uzneseniu, na základe ktorého bol bola 

predmetná nehnuteľnosť zverená za podmienok, že nedôjde 

k predaju ani prenájmu nehnuť nehnuteľností zo strany 

mestskej časti.  
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Mestská časť následne upozornila, ž a respektíve 

požiadala o úpravu zverenia, čo odôvodnila tým, že 

predmetné pozemky sú súčasťou školského areálu 

prechádzajúcou šírkou areálu, v ktorom sú vybudované 

športoviská, ktoré je mož, by bolo možné prenajať športovým 

klubom zabezpč zabezpečujúcim rôzne mimoškolské aktivity 

žiakov a obyť obyvateľov mestskej časti. 

Čiže, v tomto prípade sa len jedná kvázi o opravu 

toho z zverováku, ktorý bol schválený v prvom polroku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam s, eee, otváram diskusiu. 

A 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 schvaľuje 

zverenie pozemkov v katastrálnom území Devínska Nová Ves 

s tými podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia, za 

účelom zjednotenia správy pozemkov v lokalite a údržbu pre 

predškolské a školské zariadenia. 
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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.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 34-Návrh na zverenie pozemkov registra „E" KN parc. č. 
3800 a parc. č. 3879/1, k. ú. Devínska Nová Ves, v areáli 
základných škôl I. Bukovčana č. 1 a I. Bukovčana č. 3, do 

správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

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

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie pozemkov registra „E“ KN parc. č. 3800 a 

parc. č. 3879/1, k. ú. Devínska Nová Ves, v areáli 

základných škôl I. Bukovčana č. 1 a I. Bukovčana č. 3, do 

správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Devínska Nová 

Ves, parc. č. 3800 – trvalé trávne porasty vo výmere 1 194 

m² a parc. č. 3879/1 – ostatné plochy vo výmere 710 m², LV 

č. 4172, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves, Novoveská 17/A, Bratislava, IČO 00603392, s cieľom 

zjednotiť správu pozemkov v lokalite, najmä v areáli 

základných škôl I. Bukovčana 1 a I. Bukovčana 3, a na 

údržbu pre predškolské a školské zariadenia, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej 

časti v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Devínska Nová 

Ves prestane nehnuteľnosti užívať na uvedené účely, je 
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povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do 

priamej správy hlavnému mestu SR Bratislava. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Devínska Nová Ves podpísaný do 90 

dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, inak 

uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 35 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 
NA POZEMKOCH V BRATISLAVE, K. Ú. 
VINOHRADY, PARC. Č. 21549/4, PARC. 
Č. 22305/3 A PARC. Č. 22306/26, V 
PROSPECH SPOLOČNOSTI KRAMARE S.R.O. 
V LIKVIDÁCII, SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme rovno na bod číslo tridsaťpäť, a to je Návrh na 

zriadenie vecného bremena na pozemkoch v katastrálnom území 

Vinohrady v prospech spoločnosti KRAMARE esero (s. r. o.) 

v likvidácii, so sídlom v Bratislave. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o zriadenie vecného bremena práva stavby.  

Žiadateľ bol stavebníkom projektu polyfunkčného 

bytového domu KRAMÁRE. Na častiach pozemkov je vybudovaná 

parkovacia a odstavná plocha a na časti pozemku je 

vybudovaný vjazd do garáže. 

Na predmetné časti pozemkov má žiadateľ uzatvore 

uzavretú s hlavným mestom nájomnú zmluvu. 

Žiadateľ chce ukončiť uvedenú nájomnú zmluvu, nakoľko 

vstúpil do likvidácie, preto chce majetkovoprávne 

usporiadať vzťah k uvedeným pozemkom zriadením vecného 

bremena práva stavby in rem. Následne by žiadateľ stavbu 

previedol do vlastníctva vlastníkov bytov a tí by vstúpili 

do postavenia oprávneného z vecného bremena.  

Jedná sa o celkovú výmeru stosedemdesiatdva metrov 

štvorcových, ktorá je rozdelená na tie dve časti, na tú 

spevnenú plochu, respektíve sa jedná o tú časť pozemku 

vjazdu do podzemných garáží.  

Zároveň by som ešte upozornil, že z cena za 

jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je 

stanovená na sumu tridsaťtisícsedemstoosemdesiatjedna eur 

aj dvadsaťpäť centov a zároveň mmm by som upozornil, že 
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teda výška všeobecnej hodnoty, alebo všeobecná výška nájmu 

za desať rokov je nižšia. To znamená, že pokiaľ by to išlo 

ďalej formou nájmu, tak by sme zarobili za desať rokov 

dvadsaťštyritisíc. V tomto prípade je tá hodnota zriadenia 

vecného bremena prevyšujúca tej výške desaťročného nájmu.  

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii, 

taktiež na mestskej rade s odporúčaním prerokovať na 

mestskom zastupiteľstve. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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 

zriadenie vecného bremena na pozemkoch v katastrálnom území 

Vinohrady a za jednorazovú odplatu v sume 

tridsaťtisícsedemstoosemdesiatjedna aj dvadsaťpäť eur 

s tými podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia. 
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Pán primátor,  

môžte dať o ňom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 35-Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v 
Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21549/4, parc. č. 

22305/3 a parc. č. 22306/26, v prospech spoločnosti KRAMARE 
s.r.o. v likvidácii, so sídlom v Bratislave 

 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.  R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

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 ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v 

Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21649/4, parc. č. 

22305/3 a parc. č. 22306/26, v prospech spoločnosti KRAMARE 

s.r.o. v likvidácii, so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Vinohrady, 

a to na časti pozemku registra „C“ KN parc.  

č. 21649/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m², 

podľa GP č. 95/2018 ide o diel 2, LV č. 2212, časti pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 22305/3 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 44 m², podľa GP č. 95/2018 ide o diel 

1, LV č. 3610, časti pozemku registra „C“ KN  

parc. č. 22306/26 – ostatné plochy vo výmere 80 m², podľa 

GP č. 95/2018 ide o diel 3, LV č. 2212, spočívajúceho 

v práve umiestnenia, prevádzkovania a užívania stavby 

odstavnej parkovacej plochy a vjazdu do garáže, v prospech 

každodobého vlastníka týchto stavieb, ktorým je 

v súčasnosti spoločnosť KRAMARE s.r.o. v likvidácii, 

Mlynské Nivy 61/A v Bratislave, IČO 35953438, 

za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena  

v sume 30 781,25 Eur, 
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s podmienkami: 

1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z 

vecného bremena podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného 

bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu odplaty 

za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní 

od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena 

obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 
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BOD 38 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME 
HABURSKÁ 1, MUŠKÁTOVÁ 48, ŠÁNDOROVA 
2, 4, SÚMRAČNÁ 10,12,14,15, VRÚTOCKÁ 
24, VRÚTOCKÁ 38, DVOJKRÍŽNA 2, 
BEBRAVSKÁ 18, HRONSKÁ 10, HAGAROVA 
1, BELINSKÉHO 4, VILOVÁ 5, VILOVÁ 7, 
VILOVÁ 11, VILOVÁ 15, VILOVÁ 17, 
VILOVÁ 19, JASOVSKÁ 7, VLASTNÍKOM 
BYTOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

 A ideme ďalej. Bod číslo tridsaťosem, Návrh na 

prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch v bytovom 

dome vlastníkov bytov a všetky tie ulice, ktoré máte 

v materiáli.  

Pán Szabo,  

máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku sa 

realizuje podľa zákona 182 z roku 93 o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

a všeobecnezá všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
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číslo 6 z roku 1995 o prevode vlastníctva bytov 

a nebytových priestorov v znení eee neskorších zmien. 

Navrhovaný prevod je v rozsahu, ktorý je uvedený aj 

v dôvodovej správe na uliciach Haburská, Muškátová, 

Šándorova, Súmračná, Vrútocká, Dvojkrížna, Bebravská, 

Hronská, Hagarova, Belinského, Vilová, a Jasovská  

vlastníkom bytov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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 

schvaľuje prevod spoluvlastníckych podielov podielu na 

pozemku patriacich bytom v bytových domoch na tých uliacia, 

ktoré sú v tom návrhu uznesenia uvedené. 

Pán primátor,  

môžte dať o ňom 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 tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti, zdržalo sa a nehlasoval nikto.  

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 38-Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Haburská 1, Muškátová 48, Šándorova 2, 4, 
Súmračná 10,12,14,15, Vrútocká 24, Vrútocká 38, Dvojkrížna 

2, Bebravská 18, Hronská 10, Hagarova 1, Belinského 4, 
Vilová 5, Vilová 7, Vilová 11, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 

19, Jasovská 7, vlastníkom bytov 

 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.  R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 512 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
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  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Haburská 1, Muškátová 48, Šándorova 2, 4, 

Súmračná 10, 12, 14, 16, Vrútocká 24, Vrútocká 38, 

Dvojkrížna 2, Bebravská 18, Hronská 10, Hagarova 1, 

Belinského 4, Vilová 5, Vilová 7, Vilová 11, Vilová 15, 

Vilová 17, Vilová 19, Jasovská 7, vlastníkom bytov 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich 

k bytom v bytových domoch na ulici Haburská 1, Muškátová 

48, Šándorova 2, 4, Súmračná 10, 12, 14, 16, Vrútocká 24, 

Vrútocká 38, Dvojkrížna 2, Bebravská 18, Hronská 10, 

Hagarova 1, Belinského 4, Vilová 5, Vilová 7, Vilová 11, 

Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, Jasovská 7, do vlastníctva 

vlastníkov bytov uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu 

s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva 

znášajú nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 
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BOD 39 RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTÍ KOMISIÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY A ZMENE A NÁZVU 
KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo. 

Ešte stihneme, pravdepodobne jeden bod pred eee eee 

občanmi, ktorí čakajú na svoju možnosť vystúpiť, a to je 

bod číslo tridsaťdeväť, Rámcová náplň činností komisií 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a o a 

zmene a názvu komisie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči, 

pani Kiczegová. 

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

oddelenia: 

Takže ide o materiál, ktorý vyplýva z z činností 

komisií.  

Na prvých komisiách ste si dávali  návrh rámcovej 

čin, náplne činností. Je to spracované v tomto materiáli.  
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Pôvodný mate, pôvodná náplň rámcová mala sedem 

dodatkov, čiže tú odporúčame zrušiť a namiesto nej schváliť 

túto novú. A v rámci toho došla požiadavka z komisie 

kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie 

na zmenu názvu, aby sa vola komisia pre kultúru, média 

a ochranu kultúrneho dedičstva. 

Čiže, navrhujeme to v rámci tohto materiálu zmeniť.  

Je to všetko s podkladov komisií zo začiatku tohto 

roka.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Oootváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ešte, ešte pred tou návrhovou komisiou, pán primátor, 

ja budem mať pozmeňujúci návrh na vylepšenie tohto 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha vyš. A ja som myslel, že ide automaticky návrhová 

komisia.  

Prepá. 

(poznámka: p. Vetrák sa zasmial) 

Takže, pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. 

Ja už tu od rána tie veci diskutujem z organizačným 

oddelením, aby sme to mali čo najlepšie spravené.  

Teraz je mi ľúto, že to budem musieť takto dorábať 

priamo na zastupiteľstve, ale na vysvetlenie pre všetkých, 

od 1. januára budúceho roka vlastne nadobúda účinnosť 

novela ústavného zákona o ochrane verejného záujmu 

a niektoré veci sa v nej menia. Tým pádom, ak by sme 

schválili rámcovú náplň komisie na ochranu verejného záujmu 

tak ako je teraz naformulovaná, tak by sme ju museli zase 

o mesiac alebo o dva meniť kvôli tej novele od nového roka. 

Čiže, to čo teraz prednesiem ako pozmeňujúci návrh, 

bude znamenať, zjednoduším to, jednoducho to, že my ten 
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článok 15, ktorý je tam navrhnutý aj s určitou úpravou, 

ktorá už vyplýva z tej novely ústavného zákona, odložíme 

jeho účinnosť až na 1. januára, a to zrušenie toho 

staršieho článku, toho doterajšieho, ktorý sa týka komisie 

na ochranu verejného záujmu, ponecháme až do konca roka.  

To si vyžaduje niektoré formálne úpravy, ktoré budem 

teraz čítať tak v návrhu uznesenia, ako identicky potom aj 

v samotných článkoch toho, tej rámcovej náplne.  

Jak by som náhodou prekročil ten čas, tak poprosím 

o predĺženie. 

Čiže, ja ten pozmeňovák prečítam a bude len o tom, čo 

som teraz pred chvíľočkou vysvetlil. 

Čiže, v časti bé (B) uznesenia k materiálu Rámcová 

náplň činností komisií mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy a zmene názvu komisie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa na konci 

pripájajú tieto slová: 

okrem článku 15 Rámcovej náplne činnosti mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa 

zrušuje 31. decembra 2019. 

V časti cé (C) uznesenia k materiálu Rámcová náplň 

činností komisií mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a zmene názvu komisií mestského zastupiteľstva 
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hlavného mesta SR Bratislavy sa na konci pripájajú tieto 

slová: 

okrem článku 15 Rámcovej náplne činnosti komisií 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

A potom samotnom, samotnej rámcovej náplni sa 

novelizujú článok 15, 19 a 20 týmto spôsobom. 

V článku 15 rámcovej náplne činnosti a tak ďalej sa 

v písmene a) v bode a) bé) (b) slová: 

do 31. marca 

nahrádzajú slovami: 

do 30. apríla. 

A v písmene e) sa slová: 

podľa článku 7 odsek 7  

nahrádzajú slovami: 

podľa článku 7 odsek 8. 

V článku 19 v úvodnej vete sa na konci pripájajú 

tieto slová: 

okrem článku 15, ktorý sa zrušuje 31. decembra 2019. 
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A v článku 20 Rámcovej náplne sa na konci pripájajú 

tieto slová: 

Okrem článku 15, ktorý nadobúda účinnosť 1. 1. 2020. 

To je znenie toho pozmeňováku.  

Čiže, tú novú úpravu si odložíme až na 1. le, 1. 

januára, aby to bolo v súlade s nadobudnutím účinnosti toho 

zákona.  

A tie veci, ktoré som v tom odôvodnení ešte 

nespomenul, to sú dve. Jednak, že ten článok 7 sa posúva na 

článok 8, odsek 8 v tom článku 7, to, to posunul aj ten 

ústavný zákon, preto to musíme spraviť aj v tej rámcovej 

náplni.  

A majetkové priznania sa od budúceho roka nebudú 

podávať do 31. marca, ako tomu bolo doteraz po mnohé roky, 

ale budú sa podávať do 30. apríla spolu s daňovým 

priznaním. 

Takže, to už si tiež zaktualizujeme na, na ten 

ústavný zákon, ktorý bude účinný od 1. januára budúceho 

roka.  

Sú to viacmenej formálne úpravy, ktoré vyplývajú 

priamo z ústavného zákona, alebo z tej novely poslednej. 
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Takže nič tu nedodávame nového, nič si nedomýšľame, 

nevymýšľame. 

Poprosím o podporu tak, aby sme to nemuseli o mesiac, 

o dva riešiť znova, aby (gong) sme to vyriešili teraz 

naraz. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Aufrichtová,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcela len odporučiť k tomu, k činnosti 

komisií mestského eee zastupiteľstva a v súvislosti so 

vznikom názvoslovnej komisie pri ostatnom rokovaní 

staromestského zastupiteľstva vznikol práve problém, čo sa 

týka kompetencií podľa štatútu, že ako, kto, kto navrhuje 

a akým spôsobom potom musí mestská časť prijať ten návrh 

mesta, aby sme upravili možno do budúcna, a dám to potom 

možno aj ako interpeláciu tú kompetenciu, že v prípade, že 

sa rozhoduje na území niektorej mestskej časti, tak 
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starosta tej mestskej časti by mal byť prizvaný do tej 

komisie. Alebo nejako ináč, pretože podľa štatútu mestská 

časť navrhuje názov. A u nás práve preto potom vznikla 

vlastne strašne dlhá diskusia, ktorá nebola o obsahu, ale 

skôr o forme.  

Takže, keď vieme toto upraviť tiež, aby sme sa do 

budúcna vyhli tomu, tak by to bolo asi prospešné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že toto je pre riaditeľa magistrátu 

a otpo dokážeme mu to.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Vlastne, ty si šéf komisie. Maťo Vagač.  

Takže.  

Dobre. Ale asi o organizačné, ospravedlňujem sa.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, nie. Pokým nesvietite, vás nepočujeme.  

Organizačné, poprosím zapnite ho, pani Kiczegovú. 
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Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Táto no názvoslovná komisia bola zriadená rozhodnutím 

primátora, nie je to komisia zriadená mestským 

zastupiteľstvom, preto sa to netýka tohto materiálu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. To, to sme všetci pochopili. Len je to dobrý 

možno ná nápad. 

Pán Chren,  

Faktická. 

Účastník mestského zastupiteľstva (neidentifikovaný): 

Môžem teraz? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie. Pán Chren mal faktickú. 

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

Ďakujem. 

Rád by som podporil návrh pani starostky. A možno by 

som dodal, že až tak by mi ani nezáležalo na tom, že byť 

prítomný, keď sa pomenuvávajú ulice, ale radi by sme ako 
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starostovia boli prítomní pri vydávaní záväzných stanovísk, 

kde sa povoľuje výstavba nových ulíc.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To nebudete.  

Chceš veľa. (poznámka: predsedajúci so smiechom) 

Pán starosta skočil na výrazne inú tému rýchlosťou 

blesku.  

Jasné. Však to máme rozdebatované. Väčšia 

informovanosť o tom, aj to funguje. Dá sa pozrieť každé 

záväzné, ktoré k nám  príde, je na webe a vy viete vidieť, 

že, že sa začína s tým pracovať.  

Chceš ísť, Maťo, cez tak faktickú?  

Alebo vznikne tu zase diskusia, ktorá. Nechajme si to 

asi na diskusiu mimo tohto pléna. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Takže najskôr budeme hlasovať o tom pozmeňujúcom 

návrhu, ktorý som pred chvíľou predložil. Nebudem ho už 

celý čítať, len pripomeniem, že je tam doplnenie v bode bé 

(B) a v bode cé (C) toho návrhu uznesenia. Sú tam inak 

nastavené nadobudnutia účinnosti, lebo termíny účinnosti 

jedného z tých článkov rámcovej náplne. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať teda najskôr o tomto pozmeňujúcom 

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 nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 39-Rámcová náplň činností komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a zmene a názvu 

komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

- návrh p. Vetráka 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

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 ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

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 v znení tohto pozmeňujúceho návrhu budeme 

hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku. Body A, Bé (B), Cé 

(C), tak ako to máte predložené. 

Pán ná, primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia ako 

celku. 
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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.) 

(poznámka: počuť vravu, ženský a mužský hlas) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 39-Rámcová náplň činností komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a zmene a názvu 

komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

- hlasovanie o celku v znení prijatej zmeny 

 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 
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J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

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 ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy a zmene a názvu komisie 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A schvaľuje 

nový názov komisie kultúry, ochrany historických pamiatok a 

mediálna komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy v znení „komisia pre kultúru, médiá a ochranu 

kultúrneho dedičstva Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy“. 

B. zrušuje 

rámcovú náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy a jej dodatky č. 1 až 7 okrem 

Čl. 15 Rámcovej náplne činnosti komisií Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa 

zrušuje 31. decembra 2019. 

C. určuje 

rámcovú náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou od 01. októbra 

2019 okrem Čl. 15 Rámcovej náplne činnosti komisií 
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Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 39A VYSTÚPENIE OBČANOV O 14.00 H 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Máme šestnásť nula päť, to znamená, že prichádza čas, 

prichádza čas na vystúpenie Bratislavčaniek 

a Bratislavčanov. 

To znamená, že poprosím,  

pán Kološi, Kolósy, Rikolóši (poznámka: Richard 

Kolozsi, pardon, ospravedlňujem sa, Richard eee, prvý 

v diskusii, nech sa páči, máte slovo. 

Občan   Richard   K o l o z s i :  

Ďakujem. 

Vážený pán primátor, ctené zastupiteľstvo, dámy 

a páni, 

opäť stojím pred vami v mene vodného lyžovania 

wekbordingu (wakeboarding) na Zlatých pieskoch. 
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Ako si možno pamätáte, bol som tu naposledy v júni.  

Dňa 31. 12. nám končí nájomná zmluva. To asi všetci 

viete. A ten istý deň nám končia aj všetky užívacie 

povolenia, ktoré máme k vleku a k všetkým príslušenstvám. 

Naposledy nám predĺženie užívacieho povolenia trvalo viac 

ako osem mesiacov.  

To len na margo toho, že som už počul informáciu, že 

však sa v podstate nič nedeje a nikto nás nejde vysťahovať 

a ešte máme stále dva, tri mesiace.  

Eem. V máji sa náš program dostal na komisiu 

životného prostredia, o čom som ja nevedel, nikto ma tu ne, 

nezavolal a tým pádom som nemohol reagovať. Dozvedel som sa 

o námietke až z fejsbukovej (facebook) komunikácie, kde som 

hneď navrhol, verím, dobré kompromisné riešenie, ktoré 

pokrýva veľmi, veľmi teoreticky problém, ktorý by 

v budúcnosti mohol nastať.  

Napriek tomu bolo rozhodnuté, že program bude zo 

zastupiteľstva v máji stiahnutý a musí vzniknúť pracovná 

skupina, ktorá komplexne posúdi danú situáciu.  

Keď som tu bol v júni, hovoril som, že sa obávam, že 

okrem toho, že bude v septembri o štyri mesiace neskôr, tak 

nebudeme mať moc nových informácií.  
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Bohužiaľ, nemýlil som sa, pracovná skupina nevznikla 

a sme tu opäť v septembri.  

Bohužiaľ, myslel som si, že dneska tu budeme stáť 

kvôli bodu programu, ale som tu iba ako diskutujúci občan. 

A náš bod bol opäť stiahnutý z dôvodu, ktorý mne nie je 

úplne jasný.  

Začiatkom septembra som bol na finančnej komisii, kde 

moje vystúpenie opäť nebolo potrebné. Ale počkal som si do 

konca a dozvedel som sa, že okrem toho, že zas, že komisia 

nebola uznášaniaschopná, tak dala v princípe pozitívne 

stanovisko k celému bodu.  

Slovami Adama Berku som dostal tlmočené, že komisia 

životného prostredia je rovnako spokojná kvôli tomu, že sme 

sa spoločne dohodli na kompromise a tento kompromis bol 

zapracovaný do materiálov, ktoré boli na finančnej komisii 

začiatkom septembra.  

Napriek tomu dneska stojím opäť tu o šestnástej a nie 

je mi úplne jasné, že teda, kde ešte vznikol problém a čo 

ešte viac môžme urobiť pre to, aby sa tento bod dostal 

ďalej.  

Pevne verím, že, pán starosta Chren mi sľúbil, že 

vybavíme to užívacie za týždeň, možno za mesiac, že tam 

pomoc nájdem.  
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A pán primátor,  

od vás som dostal prísľub, že máte riešenie. A vtedy 

ste tu mali starostu z b z Prahy 1, tak som vás nechcel 

zdržiavať a zaťažovať ďalšími vecami. Dneska si rád počkám 

a vypočujem, čo ďalej v tomto môžme urobiť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eem. To riešenie naozaj máme. Po, viete sa k tomu, 

možno, pán poslanec Berka. Ty si to mal trošku, tak si to 

riešil.  

Takže pán poslanec Berka,  

vypýtaj si faktickú, alebo niečo. Stlač tam niečo. 

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

Neviem. Á, už to ide.  

Ďakujem pekne. 

Ako tuto pán Koloži (Kolozsi) povedal, eee, taká je 

situácia. Myslím si, že to je na dobrej ceste.  
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Dôvod zdržania bol ten, že bola vôľa zaradiť tento 

pozmenený dodatok zmluvy ešte do mestskej rady, preto sa to 

nestíhalo na toto zastupiteľstvo. 

Ja som takisto veril tomu, že to už na tomto 

zastupiteľstve odhlasujeme.  

Ale podstatné, čo považujem za podstatné je, že došlo 

k zapracovaniu tých pripomienok, ktoré sme mali. By som. 

Takisto ústretovou prácou zo strany žiadateľa.  

Čiže, program, teda ten materiál je pripravený a ja 

verím tomu, že v najbližšom zastupiteľstve to bude 

odhlasované. Len žiaľ, ten proces bol taký, že bola vôľa 

zaradiť tento program, respektíve tento materiál tak, ako 

je vo finálnej podobe ešte do mestskej rady a to sme 

nestíhali už po tejto poslednej komisii.  

Čiže, ja verím tomu, že to prebehne hladko, ako má. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja mám informáciu z prázdnin, že to je v poriadku 

a našiel sa ko, našlo sa kompromisné riešenie. 

Takže, ja sa ospravedlňujem. Myslím, že na októbrovom 

zastupiteľstve to určite bude. Prejde to aj mestskou radou 

a dúfam, že sa to všetko stíha. 
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Nevieme, tu nikto nevie, že by s tým mal byť nejaký 

problém. Akokoľvek, čo sa vyriešila tá vec s tými plavcami. 

Dobre? 

Občan   Richard   K o l o z s i :  

Ďakujem pekne za to stanovisko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. 

Pokiaľ nikto nechce k tomuto bodu nič povedať, ideme 

ďalej, a to je, pozývam Karasovú Jarmilu medzi nás.  

Nech sa páči,  

pani Karasová. 

Občianka  Mgr.  Jarmila   K a r a s o v á :  

Dobrý deň. 

Vážený pán primátor, vážení páni hostia,  

ja sa priznám, že už od pána primátora Ďurkovského 

chodím sem a bojujem, ale zrejme asi ten môj psí hlas nejde 

do neba, ale možno raz príde.  
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Mám, prosím, dva body.  

Ten jeden sa týka stále mestskej hromadnej dopravy.  

Viete, je mi smiešne, keď sa raz do roka ukazuje, jak 

aj naši páni ministri chodia pešo, na kolobežkách, 

autobusom a ja neviem čo všetko. Ale v akom stave je táto 

naša hromadná doprava?  

Po prvé.  

To telefonovanie čo tam existuje, veď z tých vozidiel 

sa stáva telefónna ústredňa. Trošku to už síce pominulo, 

ale aj tak. Niektorí sa necítia, revú tam, myslia si, že sú 

sami. Čo si človek musí vypočuť. A teda, nehovorím, že si 

pri tom môže nejako oddýchnuť.  

Ďalšia vec, čo sa týka tejto hromadnej dopravy.  

Ja by som prosila. Čo bolo dobré, mali by sme sa asi 

k tomu dobrému vrátiť. Tie zastávky na znamenie, kto 

vymyslel, ja by som mu to dala zosobniť, pretože zaujímalo 

by ma, koľko od tej doby stálo, proste nahodenie do 

všetkých vozidiel všetky tie modré, zelené, červené 

tlačítka. Všetko sa to nechalo teraz vlastne teraz na tých 

cestujúcich. Te, kedysi len ten šofér zastavil, ľudia 

vystúpili, nastúpili, nebol problém. Dneska musíte hľadať, 

kde máte jaké svetielko, čo máte, ktoré aj dvere zatlačiť, 

aj, aj ja neviem, čo všetko. 
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Čiže, je to naozaj. A myslím si, že to pôsobí na 

nerovú s sústavu aj tým vodičom, pretože tam keď niektorí 

stlačia, každý je iný. Tak niektorému to vyzváňa už aj od 

od bývalej zastávky. A je to naozaj o ničom. 

Ďalšia vec je, že tá, tá firma, ktorá to proste 

nahodila, veď to je zúfalé. Jednak tie sedadlá, na ktorých 

sa nedá sedieť ani v lete, ani v zime. To možnože z Konga 

vrátili a my sme to tu zobrali. Pretože naozaj to ľuďom 

nemôže prospievať, ani si nemôžu na to poriadne sadať. 

V žiadnom ročnom období. 

Ďalej. 

Na niektorých, na niektorých zastávkach, nie na 

všetkých, dali celoplošnú reklamu z ľavej strany, to 

znamená od príchodu autobusov. To znamená, že tí ľudia či 

prší, či padá dážď, či je vietor, musia stále vykúkať, aby, 

či už ten autobus ide. Koľkokrát sa stane, to, možnože by 

sa mala na toto urobiť nejaká anketa, možnože by mala teda 

Bratislava s tým urobiť nejak, nejakú proste reláciu, koľkí 

by sa prihlásili, koľkých ľudí nechávajú na zastávkach, 

lebo šofér keď nevidí, keď napríklad ten je schovaný, aby 

naňho nepadal dážď, tak myslí, že tam nikto nie je, tak 

prebehne.  
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Keby to bolo tak, že chodia každých päť minút, 

prosím. Lenže, napríklad, u nás zo Štrkovca to chodí 

každých pol hodiny. Každých dvadsať minút až pol hodiny. 

A to nie je sranda. (gong) Najmä keď ráno máte ísť. 

No. 

Ak môžem, poprosiť, to by som len toľko už chcela, 

ešte som chcela povedať, že by konečne už mohol nejaký spoj 

jazdiť na hlavnú stanicu, keď sa chodí na vlaky, pretože to 

sú také nervy ľudí. Neviem prečo, zo všetkých strán chodia 

spoje, len od nás nechodia. Tak neviem, či je (gong) za 

trest Boží.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok.  

Občianka  Mgr.  Jarmila   K a r a s o v á :  

Pekne vás prosím. Ja mám ešte druhý bod. No viete, 

som ukecaná, ale nedá sa to stihnúť naozaj za tých pár 

sekúnd. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 539 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme dať aspoň ešte tridsať sekúnd? Takú výnimku 

urobiť? Alebo budeme dodržovať? 

Občianka  Mgr.  Jarmila   K a r a s o v á :  

Len som chcela povedať takú maličkosť, že by som 

prosila ľudí nech rozmýšľajú. Zrušiť firmu MARIANUM. To je 

ešte socialistický podnik, vážení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Toľko. 

Občianka  Mgr.  Jarmila   K a r a s o v á :  

Tam je tak netransparentné hospodárenie. Vy ani 

neviete, že keď platíte za, za tých svojich mŕtvych, tak 

ani neviete, na ktorý cintorín to ide, kedy ktorý opravujú. 

Nehovoriac o tom, čo sa tam dialo za šestnásť rokov 

bačovania bývalého pána riaditeľa. Čo sa robilo s rakvami, 

čo sa robilo s kvetmi, čo sa tam všetko deje. 

A nakoniec to dopadlo tak, že keď Karasová žiadala, 

aby tam bola, bol poriadok medzi hrobmi, no tak to nechali. 

Doteraz tam je ten bordel, s prepáčením, buriny. Ale môjmu 
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jedninému mŕtvemu synovi vyšklbali kvety, čo som mu tam 

nasadila.  

Takže taký je tam stav. Viete? A malo by sa to 

riešiť. Malo by už to ľudí zaujímať. Lebo dneska sme tu, 

zajtra budeme aj my tam všetci. A nebude možno pekné, ak sa 

budete na to zhora pozerať, že ako to je. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďa ďakujem veľmi pekne. 

Je nám to ľúto. A pokúsime sa. MARIANUM nezrušíme, 

ale pokúsime sa, aby dodávalo omnoho kvalitnejšiu službu 

občanom. 

Ja vás, iba vám chcem, pani Karasová, povedať, že tie 

zastávky, napríklad, my sme to konkrétne riešili, aby 

zastávky neboli robené tak, že keď prichádza autobus, 

nevidí na zastávku. A ani aby tam nebola reklama. 

V podstate. Ani ľudia. A ľudia musia vždy vykukávať, či ide 

autobus a je to otravné. 

Takže, v tomto sa zhodneme. 

Ale ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie. 
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Ideme asi ďalej.  

Pán Jahelka Dušan. 

Nech sa páči. 

Občan   JUDr. Dušan    J a h e l k a :  

Použil som heslo krásna Bratislava.  

Ja si Bratislavu vážim, lebo som tu vyrastal a slúžil 

som Bratislave.  

Ale chcem vás, pán primátor, veľmi poprosiť, čo keby 

ste urobili jedno. Ide Mesiac úcty k starším, také jedno 

stretnutie s penzistami, ktorí robili na radnici do roku 

1990 a po roku 1991. Aby tí, aby ste. Viete, vy aký oni 

majú pocit? My sme to na Novom Meste robili a vždycky to 

boli také až plačlivé stretnutia, keď sme spomínali jak je 

to fajn.  

Takže, bude Mesiac úcty k starším, jak vás môžem 

poprosiť, spomenúť si aj na bývalých pracovníkov (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) do roku deväťdesiat a samozrejme 

magistrátu deväťdesiatjedna.  

Chcel by som jedno. 

Pe, celkom nesúhlasím s tou elegantnou dámou, pretože 

ja chodievam na cintorín často tam a konštatujem, že naozaj 

sa snažia. To otázka takáto, že už je to ide.  
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Zásadná otázka je takáto, že ešte chcel by som veľmi 

poprosiť fakt, že sú tu tri osoby, ktoré by som za 

posledných pár dní ocenil. A je to pán poslanec Dostál. 

Poslanec Starého Mesta, ktorý krásne vysokokvalifikovane 

vystúpil k otázke premenovania námestia. Klobúk dole.  

Pán Petrek je, je taký ve, taký vedúci a spracovateľ 

materiálov, doj, taký tu ešte nebol posledných desať rokov 

najmenej.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Petrák. Pardon, ospravedlňujem sa. Pán doktor, 

ospravedlňujem sa.  

Teda samozrejme pani námestníčka, ktorá keď prejde na 

bicykli po Hviezdoslavovom námestí, tak tí ostatní 

závodníci sa uspokoja a jazdia pomaly alebo idú pešo.  

Takže, pani námestníčka,  

hlboká úcta. 

Ďa ďalej by som chcel to povedať, že existuje také 

jedno zrnko múdrosti, že lepšie je dobré slovo zivému, jak 

drahý veniec mrtvému.  

Takže, ja vás chcem poprosiť, naozaj skúsme z úrovne 

hlavného mesta osloviť aj mestské časti, ale samozrejme, aj 

občanov Bratislavy, teda že chceme si vzájomne pomáhať.  
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Ja nezvyknem písať cár papiera, dneska som si ho tak 

pripravil, lebo nechcem dlho rozprávať, tak rýchlo skončím.  

Strašne mi chýba u inventarizácia z 24. septembra 

1992. Doteraz nebola urobená. Vy nemôžete vedieť jaký je 

majetok mestských častí, jaký je hlavného mesta. To 

nemôžete vedieť. Neviete aké sú aktívne pohľadávky a tak 

ďalej.  A to sa predchádzajúci vaši pre. 

Ja píšem tieto listy, lebo som to robil do roku 

deväťdesiat. 

Takže, zásadná otázka.  

To vás chcem poprosiť, aby bol ten poriadok. To 

znamená, tú inventarizáciu treba urobiť.  

Ďalšia taká otázka je takáto, že v Bratislave máme 

dosť zdravotne postihnutých. Ani ministerstvo práce, ani 

ministerstvo zdravotníctva nepripravuje žiadny materiál 

k postaveniu k zdravotne postihnutých občanov žijúcich 

a oby obyvateľov Bratislavy. 

Chcem vás poprosiť, treba drgnúť tie dve 

ministerstvá, že nech robia. Lebo jeden materiál je z marca 

1991. To vedúci tajomník Združenia zdravotne postihnutých 

spracoval a ten materiál bol veľmi ocenený.  
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Takže, chcem takúto prosbičku. 

No a ešte chcem povedať a už aby som skončil.  

Pekne vás prosím, skúsme nadviazať kontakt 

s moravskými starostami, lebo ja bý bývam a som v styku 

(gong) s a 

Môžem ešte chvíľku?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Naozaj, že aby sme to doržovali. Po, dopovedzte iba 

vetu a ve. Musíme to dodržovať tento čas. 

Da, dajme ešte na chvíľku, dobre? Ale nechceme ten 

precedens. 

Občan   JUDr. Dušan    J a h e l k a :  

Ja chcem to poprosiť.  

Ja rozprávam s ľuďmi z českého veľvyslanectva dosť 

dôverne. A zásadná otázka je takáto. (gong) či by sme 

spojili tú trasu Morava – Dunaj. Tak to je otázka. Toto vás 

chcem poprosiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne, pán Jahelka. Ďakujeme.  

A ďakujeme za pochvalu, ktorú dostali naši, niektorí 

naši. Teda poslanec a viceprimátorka.  

Ideme bod číslo štyri. 

Á pán Patlevič Tadeus, 

nech sa páči. 

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Dobrý deň prajem. 

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení 

páni poslanci,  

vitajte znova po prázdninách. Znova som tu ohľadne 

reštituovaných privatizovaných bytoch. A zatiaľ, čo vás je 

tu skoro plná sála, zo mňa naplno sála rozčarovanie, 

sklamanie, zúfalstvo, vyčerpanie po včerajšom dni. 

Už vo štvrtok sa v národnej rade prerokovala návrh 

novely zákona 260, ktorá sa mala doplniť alternatíva 

finančnej náhrady. Naozaj sme celé leto intenzívne 

pracovali, oslovovali poslancov, aby to prešlo. Včera sa 

hlasovalo a neprešlo to o toľkoto hlasov. Mňa ide poraziť.  
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Mňa ide poraziť, lebo naozaj bolo to v moci opozície, 

aby to zahlasovala aj bez koalície, napriek tomu to 

neprešlo.  

Chcem poďakovať všetkým poslancom, pánovi Budajovi, 

ktorý je poslanec národnej rady, pánovi Dostálovi, ktorý 

odviedol veľkú robotu a prehovoril a pomohol nám prehovoriť 

poslancov SaS, ktorí z princípu ich filozofie sú proti 

riešeniu finančnej náhrady a napriek tomu tam našli ten 

sociálny aspekt a zahlasovali do jedného za nás. Za náš 

návrh.  

Chcem poďakovať aj pánovi Grendelovi, ktorý rovnako 

zahlasoval tak.  

Dokonca sa nám podarilo získať štyri koaličné hlasy. 

Neviem akým zázrakom. Celé to padlo na nezaradených 

poslancoch.  

A keď som zisťoval akú majú tí nezaradení poslanci 

príslušnosť, o to viac ma to mrzí, že sú to spolustraníci 

pani vicestarostky zo strany Spolu.  

Som veľmi rozčarovaný.  

Napriek tomu, že v minulom období hlasovali za, 

niektorí zmenili názor a zdržali sa hlasovania. Toto 

zdržanie nás znova zabilo.  
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Som z toho smutný, nešťastný, zúfalý. Môžme čakať 

ďalších iks mesiacov, možno ďalší rok, kým to znova 

predložíme, bude nové zloženie parlamentu. Môžme robiť celú 

robotu odznova. 

Je mi strašne ľúto. Kto máte chuť, chcem vás potom 

pozvať na našu schôdzu, ktorú budeme mať 5. novembra. Ak 

budete mať chuť, pán starosta, pani vicestarostka.  

Na druhej strane pozitívne chcem zhodnotiť to, že 

dnes som videl v programe bod číslo dvadsaťtri, ktorý sa 

venuje tejto problematike. Znova sa tam objavil. Veľmi som 

rád, že tam je. Verím, že boli nejaké nové veci. V aute som 

si to nestihol pozrieť. Večer zo záznamu, keď to bude 

možné, určite si to pozriem.  

Viem, že tu bola nejaká diskusia, čo mi niektorí 

poslanci hovorili, že tu padali návrhy. Som veľmi zvedavý, 

čo tam bolo.  

Ale naozaj, momentálne som zúfalý, zničený, 

vyčerpaný. Nie len ja, všetkých dvesto našich členov 

a ľudí, ktorí čakajú na vyriešenie tohto problému. Včera sa 

mohlo rozhodnúť o tom, že mesto by malo vyriešený problém. 

Mestské časti by mali vyriešený problém. Vlastníci by mali 

vyriešený problém. Nájomníci by mali vyriešený problém. 

Všetci by boli spokojní. Nevydalo. Mne je do plaču.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 548 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Mmm. však určite sa ešte stretneme. A bavíme sa 

o tom, na tých bytoch robíme. Sme v kontakte.  

Poďme ďalej. To znamená, pán Kamaráš Milan. 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Dobrý deň. 

Môžem?  

Dobrý deň. 

Pán primátor, pani Kratochvílová,  

ja som prišiel žiadať o bezplatnú emhádé (MHD) pre 

zétépé (ZŤP), prišiel som vyriešiť zastávku na Mokrohájskej 

v smere do Lamača a prišiel som ešte tiež povedať, že mi 

pani Kratochvílovej mama povedala tiež o tie reklamy. Že 

keď čaká na autobus, že tiež ho tam nevidí. Že, ale mám, ja 

mám aj dôkaz. Na Mokrohájskej keď idete v smere do mesta, 

tam to je.  
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Čo sa týka bezplatnej emhádé (MHD) pre zétépé (ZŤP), 

tam je.  

Takto. Dali ste študentom, vy nie, ale Nesrovnal to 

dal študentom. Mimobratislavským takisto. Tiež tu neplatia 

dane, tak ako ja. A ja tu aj robím. A tiež nezarobím veľa.  

Ale už keď robím v tom Dopravnom podniku na tých 

grafitoch, tak si zaslúžim aj ja bezplatnú emhádé (MHD). 

Mne poradili tak, že bolo by dobré, keby som išiel, 

buď ja, alebo niekto z mesta na, do národnej rady a na 

odbor sociálnych vecí, aby pre mesto dali nejaké peniaze, 

aspoň dvadsať, tridsaťtisíc. Proste, aby nemuselo mesto dať 

peniaze, lebo nemáte tak rozčlenený mestský rozpočet na to.  

A čo sa týka tej Mokrohájskej. 

Tak takisto. Keď idú zétépéčkari a idú vozíčkari. Je 

jedna zastávka v smere do Lamača. Tak ako keď prší, tam 

majú vojsť? Veď tam ide tiež veľa postihnutých. Takže by 

som poprosil o jednu zastávku, ak sa dá. Urobiť. To nie je 

také strašné, dať tam. Alebo prístrešok a v smere do 

Lamača. A takisto aj na Jurigovom námestí.  

A odpovedzte mi, čo urobíme s tou bezplatnou emhádé 

(MHD)? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Tak ďakujem veľmi pekne. 

Pán Kamaráš, 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

No ja chcem odpoveď. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

O odpo.  

Pán Bánovec vám vysvetlí. Ale poviem vám, že som rád, 

že sa darí odstraňovať tie grafity. To nám trvalo, dokým sa 

to dohodlo. Ale som rád, že to funguje.  

A bezplatné emhádé (MHD) nebude. To, to asi viete. 

Ale prístrešok na zastávke Mokrohájska.  

Teda dobre. Možno pán šéf sekcie vám povie viac 

k tomu, samozrejme. Lepšie.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Má informácie, viac informácií.  
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S pánom Kamarášom, aby ste vedeli, som v úzkom 

kontakte. Má môj mobil, takže všetko viem, čo sa deje. 

A od, čistí grafity z autobusov. 

Poďme, poďme ďalej teda.  

Tam náš šéf sekcie dopravy odovzdá všetky informácie, 

ktoré sú dôležité. 

A pozývam pani Gunišovú.  

Občianka   Bibiana    G u n i š o v á :  

Ďakujem pekne. 

Dobrý deň prajem. 

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, páni 

poslanci,  

nerobím si ilúzie, že keď ten pán predo mnou ušetril 

minútu, že ju dostanem ja k dobru. Bolo by to super. Ale 

pokúsim sa využiť  ten čas efektívne, ktorý mám. Preto ak 

dovolíte, budem si pomáhať aj papierom. 

Prišla som vás v mene vlastníkov bytov a vôbec 

obyvateľov eee obytného domu, bytového domu na 

Astronomickej ulici o zrušenie vášho zamietavého stanoviska 

a vydanie súhlasu eee na našu žiadosť o zmenu organizácie 

dopravy na tejto ulici. To znamená, zjednosmernenie.  
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V tejto žiadosti všetky podklady tu už u vás na 

magistráte sú. Je tam veľa našich, nazdávam sa, veľmi 

relevantných argumentov. Súčasťou tejto žiadosti je jednak 

jednosmerná ulica, jednak šikmé parkovanie a jednak 

vytvorenie chodníka.  

To je časť Ružinova, ktorá bola odovzdaná 

v šesťdesiatom šiestom roku. Ten chodník tam do dnešného 

dňa nie je.  

Tie podmienky sa za tie roky zmenili. Ľudia zostarli. 

Pribudli mladí ľudia s deťmi. Je skutočne veľmi zlé sa po 

tej ceste, kde autá prechádzajú obidvoma smermi, pohybovať. 

V špičke ich tam za hodinu prejde šesťdesiat, aj viac. 

Niekedy aj sto. Tých ľudí, ktorí tam prejdú jedným, druhým 

smerom takisto sú desiatky a desiatky, pretože to sú ľudia 

zo širokého okolia, nie len z tej našej ulice.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

My sme dostali zamietavé stanovisko z mája 2019 

a musím povedať, že s tými argumentmi, ktoré tam boli, 

nemôžeme v žiadnom prípade súhlasiť. A skôr to v nás 

vzbudzuje dojem, že nikto z kompetentných sa tam vlastne na 

tej ulici nebol pozrieť, ako to tam vyzerá. Nebol sa pýtať 

tých ľudí, ktorí tam po tej ulici pešo kráčajú a majú 

naozaj problém, pretože keď idú v obidvoch smeroch autá, 

uskakujú pomedzi zaparkované pozdĺžne autá. 
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Takže, to je naozaj problém.  

Je to riskantné. Za suchého počasia, za dažďa, za 

snehu, naozaj je to veľmi zlé.  

Šikmé parkovanie.  

Momentálne autá parkujú po oboch stranách komunikácie 

pozdĺžne. Zmestí sa ich sa ich tam tridsaťtri. My sme si to 

zmerali. Dali sme si tú robotu. Nazdávam sa, že v mnohom 

sme robili robotu aj za niekoho iného, ale nevadí, ide 

o niečo, na čom nám záleží. Vyšlo nám, že pri tom  šikmom 

parkovaní sa tam vytvorí päťdesiatpäť pracovných miest.  

Myslím si, že v súčasnosti, keď sa stále 

intenzívnejšie hovorí o chronickom probléme nedostatku 

parkovacích miest v Bratislave, my to chceme takýmto 

spôsobom vyriešiť. Z tridsaťtri ich zdvihnúť na 

päťdesiatpäť bez toho, že by sme zasahovali do zelene, bez 

toho, že by sme zasahovali do zastavaných nejakých častí 

a pri minimálne, zdôrazňujem, pri minimálnej investícii 

magistrátu, pretože by stačila iba farba na namaľovanie 

čiar.  

Chodník, (gong) šikmé parkovanie a tak ďalej.  

Eee. Argumenty 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 554 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poprosím o reakciu pani viceprimátorku Kratochvílovú.  

Môžme ju zapnúť?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm. 

Ja vám veľmi rýchlo zareagujem.  

Ja predpokladám, že tie dôvody eee zamietnutia boli 

opodstatnené. Neznamená to ale, že sa k tejto problematike 

nevrátime. Zavoláme vás skoro na rokovanie, kde si znovu 

prejdeme vaše argumenty, naše a skúsime urobiť výsledok, 

ale aj spoločne s mestskou časťou.  

Dobre? Pán starosta?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno.  

Pán starosta Chren, 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja sa len chcem prihovoriť za tento projekt. Už sme 

s tým aj viackrát boli tu na magistráte. Naozaj, máme to 

prepočítané. Vychádza to tam.  

Pokiaľ viem, moja informácia je, že jediná 

komplikácia je Dopravný podnik, ktorý by musel presunúť tú 

jednu trasu nočnej linky o stodvadsaťpäť metrov na dlhšiu, 

čo by ale nemusel byť naozaj problém a získali by sme, 

koľko? Dvadsať nových parkovacích miest na existujúcich 

plochách vďaka tomu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Máme, máme kontakty tunák, hej? Všetko máme.  

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a možno ste nás 

upozornili na problém, ktorý sa dá vyriešiť, eee, 

jednoducho.  

Nech sa páči, eee, pozývame pani Šajbanovú Silviu. 
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Občianka   Silvia    Š a j b a n o v á :  

Dobrý deň. 

Dobrý deň pán vážený pán primátor, vážené poslankyne, 

vážené poslankyne, vážení poslanci,  

na úvod by som vám chcel priblížiť situáciu, ktorú už 

dlhodobo riešime a to je výstavba vlastného nového 

schodiska, ktorá je nutná z dôvodu, že nám sused uzamkol 

a znemožnil prechod cez pôvodné, viac ako osemdesiatročné 

schodisko, ktoré sme od ro, do roku 2015 využívali ako 

jediný prístup do našej nehnuteľnosti spoločne aj so 

susedom.  

Komplikácie a uzavretie nastalo po tom, ako si sused 

vybudoval vlastný vstup a vlastné schodisko k svojmu 

rodinnému domu. Pri jeho výstavbe bola narušená aj statická 

časť starého schodiska a v priebehu štyroch rokov nastal 

značný posun. Stav značíva, začína byť  havarijný a preto 

sme nútení vystaviť nové schodisko.  

Aj napriek tomu, že sused už toto pôvodné schodisko 

nevyužíva, nám ho uzamkol, a preto sme nútení túto situáciu 

takto riešiť. Radi by sme to urobili čím skôr. Potrebujeme 

však k tomu aj kladné vyjadrenie k výstavbe nového 

schodiska. Je to jediné riešenie situácie. 
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A toto sme riešili cez stavebný úrad Nové Mesto, kde 

nám bolo niekoľkokrát sľúbené a zamietnuté.  

My sme túto situáciu riešili aj so starostom s pánom 

Kusým, bolo to prerokované dňa 6. mája. Uskutočnilo sa to 

po niekoľkých urgenciách nás konečne prizval. Tam nám bolo 

zrušené, pôvodné žiadané zlúčené stavebné a územné konanie 

a bolo vydané rozhodnutie, na základe ktorého stavebný úrad 

Bratislava Nové Mesto rozhodol o rozdelení povolenia na 

územné konanie a následne stavebné konanie.  

Ako jeden z prvých a základných dokladov, ktoré 

k územnému konaniu potrebujeme doložiť je kladné 

rozhodnutie zo strany magistrátu.  

Žiadosť bola na magistrát podaná 9. mája, následne 

pani Mosná žiadala doplnenie dokumentácie od architektov. 

Tie jej boli zaslané. A do dnešného dňa nemáme žiadne 

stanovisko. Blíži sa zima.  

V našej nehnuteľnosti, teda v nehnuteľnosti, v ktorej 

bývame sú aj chránené osoby. Sú tam eee mama s tetou, ktoré 

majú nad sedemdesiattri rokov. Je tam synovec desaťročný. 

Vlastne nemáme ako sa dostať, keď sused uzamkne sedem brán, 

ktoré stavebný úrad Bratislava Nové Mesto povolilo osadiť 

na každé rameno schodiska jednu bránku. Nedostane sa tam 

ani záchranná zložka, keď sa niečo stane, tak nosítkami 

neprejde nikto tadiaľ. 
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Preto vás žiadame o rýchlejšie a kladné vybavenie 

našej žiadosti, ktoré sme podali 9. mája na tu na magistrát 

pani Mosnej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som medzitým zavolal nášho šéfa sekcie územného 

plánovania Mareka Dinku.  

Mohol by si, Marek, sa rovno porozprávať s pani 

a zistiť, čo sa deje. A jako vieme pomôcť v tejto veci?  

Chcem povedať, že bránička na schodisko, pokiaľ je 

únikový východ, je nelegálna a na každé rameno úplne 

nelegálna. Takže možno by sa trebalo pozrieť aj na to 

s nejakou bezpečnosťou, ako to tam je. A čo si tam sused 

urobil. 

Občianka   Silvia    Š a j b a n o v á :  

Tam bolo stavebné povolenie podané tak a schválené, 

že nám musí byť umožnený prístup k našej nehnuteľnosti. 

Avšak následne po štyroch rokoch stavebný, ten istý 

stavebný úrad rozhodol, že tam môžu byť osadené tie bránky.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak to mi je ľúto. Naozaj, pán Dinka to s vami 

preberie.  

Občianka   Silvia    Š a j b a n o v á :  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V tejto sekunde.  

A poďme.  

Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli a povedali ste 

nám to priamo. 

A ešte, Marek, možno počkaj, lebo myslím, že toto 

bude tiež možno v podobnej veci.  

A pani Zaťková Ružena,  

nech sa páči. 

Neviem, či to nie je v podobnej veci, takže. 

Občianka   Ružena    Z a ť k o v á :  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobrý deň. 

Občianka   Ružena    Z a ť k o v á :  

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne,  

ja by som len chcela doplniť k tomuto bodu, že ja som 

jedna z tých, ktorá tam býva v tom rodinnom dome.  

Mám momentálne zdravotné problémy. Nosítka by 

neprešli. A skutočne, je to taký stav, že vždy sa len 

prichycujem, momentálne je to akútny stav, aby som sa 

dostala dole.  

Ja vás veľmi pekne prosím, ja som tiež kontaktovala 

pani Mosnú. Po dlhom čase mi zdvihla telefón. Keď som jej 

toto opísala, že ju veľmi, veľmi, veľmi prosím, aby konala, 

tak povedala, že aj iní majú problémy, že nevie ako bude, 

že ona musí vlastne konať v takej veci, čo jej povie pán 

primátor. A že ona musí najprv riešiť tie body a domov 

prichádza až o ôsmej večer. Veľmi som ju prosila, že až vám 

môžem povedať, že som sa až pokorovala a pustila do plaču, 

lebo mi bolo z toho veľmi smutno a ľúto. A nakoniec 

prisľúbila, zasmiala sa, že aj iní majú problémy, 

a prisľúbila, že bude konať vo veci, ale že nevie kedy.  

Takže, to je asi všetko. 
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Prosím vás, pán primátor, veľmi vás prosím, aj vážené 

pani poslankyne, pomôžte nám (poznámka: prednášajúca hovorí 

s plačom).  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Samozrejme.  

Ďakujeme ešte raz, že ste prišli.  

Občianka   Ružena    Z a ť k o v á :  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Máte teda spoločný problém. Máme tu práve preto 

šéfa našej sekcie. Máme váš kontakt.  

Marek,  

prosím ťa, pozrite sa na to a zistite, čo sa s tým dá 

robiť.  

Ďakujem veľmi pekne. 

To boli občania. A dúfame, že sa nám podarí vyriešiť 

každému aspoň kúsok jeho problému.  
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BOD 40 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 
INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej, a to je na bod číslo štyridsať, 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

Nech sa páči, dávam slovo pani Kiczegovej. 

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

oddelenia: 

Takže, dostali ste odpovede na interpelácie, ktoré 

boli, osem ich bolo podaných na mestskom zastupiteľstve 30. 

mája, jedna bola podaná na mestskom zastupiteľstve 13. júna 

a štyri na mestskom zastupiteľstve 27. júna. Ďalšie dve 

došli písomne v lete 8. 7. 

Na všetky tieto odpoveď, eee, interpelácie, ktoré 

došli, máte odpovede predložené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Toto bol, tu nejdeme nič hlasovať, tu ideme ďalej, 

hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Jaj, diskusiu. Pardon. Otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

Pani Pätoprstá. Kde je?  

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

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

ja som sa sem schovala. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha. 

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

poslankyňa MsZ: 

Aby som mohla komunikovať.  
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Ja som dostala odpoveď na vyriešenie tejto cesty, 

ktorú ukazujem šípkou, že sa s tým bude zapodievať MIP 

(MIB). 

Ja si veľmi cením, že chcete riešiť systémovo tento 

problém. To znamená z hľadiska urbanizmu, vzťahov a tak 

ďalej, ale na tento, na tento, na toto územie, alebo teda, 

vy asi viete, že ja chcem vlastne urobiť toto prepojenie 

plus kanalizáciu pre tieto chatky, ktoré už sú vlastne 

obytné domy kvôli tomu, aby celá, celý tento úsek už 

prestal byť konfliktom medzi obyvateľmi a autami a mohol sa 

stať v podstate pešou zónou. Za čo v podstate bojuje väčšie 

množstvo o občianskych združení už asi sedem rokov. 

Na tento, na tento projekt už urobila pani 

Plencnerová štúdiu, ktorá myslím si, že v roku 2010 bola aj 

schválená. Chcelo sa to financovať, nakoniec sa z toho 

upustilo.  

Viem, že nejaké financie má aj ministerstvo životného 

prostredia na vybudovanie kanalizačných, teda kanalizácie, 

lebo celé toto územie je v podstate vybudované bez 

kanalizácie. Sú tam žumpy, ktoré presakujú do Malého 

Draždiaka. A tento úsek je sto metrov. Sto metrov.  

Podľa mňa je to za malé peniaze veľký, veľká 

pozitívna vec pre celú Petržalku, pretože celá Petržalka 

chodí do tej, do tohto areálu. Je to nádherné miesto. Mnohí 
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to poznáte. Je tam jazero, jedno, druhé a toto by veľmi, 

veľmi pomohlo. Vy by ste sa s tým mohli prezentovať. Ale ak 

sa to bude naťahovať, tak to bude ďalšie tri roky a asi sa 

to nestihne.  

Čiže, skúsme sa na to pozrieť, či to musí ísť nejakým 

komplikovaným systémom, lebo je to naozaj vybudovanie 

cesty. Čiastočne je to v areáli Bratislavskej vodárenskej. 

Celá, celý tento pozemok je v našom vlastníctve. Čiže,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V mestskom, hej?  

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

poslankyňa MsZ: 

nemal by to byť nejaký problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

poslankyňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. Pozrieme sa na to.  

Je to teda mestské? Hej? Nie sú to mie mies, 

petržalské?  

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že poďme asi na, neviem či tunák. 

(poznámka: nejaký krik mimo mikrofón, nezrozumiteľné) 

Nemusíme hlasovať?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Uznesenie, hej?  

Dobre. 

Takže dávam slovo návrhovej komisii.  

Ešte dva body. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže k tomuto návrhu máme uznesenie:  

Zastupiteľ, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie Informáciu o vybavených 

interpeláciách poslancov mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Bratislavy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A tu, o to nehlasujeme, hej?  

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

oddelenia: 

Môžme hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme?  

Tak, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Už mám normálne výpadky. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, ale je to na našich vecí. Ale áno, ale je to na 

našich pozemkoch.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťosem, proti jedna, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 26.9.2019 

Bod 40-Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 29 Áno 28 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 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  NIE Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Uznesenie  
zo dňa 26. 09. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 41 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo jedna, štyridsaťjedna, 

Interpelácie.  

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Pani starostka má, Čahojová má slovo. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor, vážený pán primátor,  

ja mám dve interpelácie.  

Prvá interpelácia bude návrat k starej téme, a to je 

Bratislava a hazard.  

Chcela by som vás, vážený pán primátor, eee, teda aj 

kolegov upozorniť, že hrozí reálne riziko, že v Bratislave 

bude hazard neregulovateľný z dôvodu možno aj negatívneho 

výsledku rozhodnutia Najvyššieho súdu vo veci našej 

kasačnej sťažnosti. 

Takže, ja by som v tejto situácii nepríjemnej 

vzhľadom, myslím si, že v minulosti jednoznačne definovanú 

vôľu obyvateľov hlavného mesta si vás dovolila požiadať 

o vaše stanovisko k možnosti novej petície. A či máte 

pripravené nejaké prípadné ďalšie iné kroky v prípade 

zamietnutia kasačnej sťažnosti. 

Ďakujem veľmi pekne. To je prvá interpelácia. 

A druhá interpelácia. 

Vážený pán primátor,  

dovoľte teda, aby som interpretovala v presnom znení 

interpeláciu miestneho poslanca z Tímu Vallo z Karlovej Vsi 
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ohľadom komunikácie Staré Grunty, ktorú ju adresoval na 

mňa. Ale keďže komunikácia Staré Grunty je v správe 

hlavného mesta, tak v plnom znení interpretujem. 

Dovoľujem si vás požiadať o informáciu, čo podnikol 

váš úrad pre riešenie situácie na ulici Staré Grunty, kde 

mimoriadne chýba chodník a osvetlenie, čo ohrozuje najmä 

zdravie a životy chodcov. 

Žiadam vás o plán aktivít, ktoré v tejto veci 

podniknete v blízkej dobe.  

Ďakujem vám veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem za interpelácie. Aj áno. Môžem iba povedať 

rýchlo, aby som to nezabudol potom a možno je to informácia 

pre všetkých. 

Stretol som sa s niektorými členmi a niektorými 

ľuďmi, ktorí rok organizovali tú prvú petíciu, ktorá bola 

úspešná s tým počtom vybraných hlasov tento týždeň a bavíme 

sa o tom, že by mesto nejakým spôsobom pomohlo. Nie sa 

priamo zapojilo, lebo oni to vyhodnotili, že to nebolo 
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dobré ako mesto bolo zapojené, ale že by sa podie, pomohlo 

o zorganizovanie novej petície, ktorá bude vrcholiť veľkými 

voľbami za päť mesiacov. 

Takže, nebudeme čakať na rozhodnutie súdu, budeme, 

budeme, vyzveme súd, aby, aby sa už vyjadril konečne, lebo 

je dlho po termíne, ale začneme so zbieraním nových hlasov. 

Nech sa páči,  

máte slovo, pani Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Som rada, že táto otázka je pre vás stále živá. Ja si 

len dovolím oponovať. Že tým, že boli zapojení starostovia 

všetkých mestských častí, aj bývalý pán primátor, nech už 

to dopadlo ako dopadlo, vyhli sme sa spolitizovaniu tejto 

poti, petície. Idú voľby do národnej rady, potom pôjdu zase 

ďalšie nejaké voľby a tak ďalej, vždy si pri tom niekto 

môže prihrievať takzvanú politickú polievočku. 

Takže toto by, ako to podozrenie Bratislavčanov 

z takejto motivácie by bolo  tým pádom odstránené, ak by 

sme sa postavili teda za tú petíciu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Potom si povieme. 

Nech sa páči, 

pán Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo,  

pán primátor. 

Ja mám tiež teda interpelácie.  

Jedna je veľmi podobná ako tá, by som povedal, že až 

totožná s tou, ktorú teraz pani starostka pred predniesla. 

Takže spoločná odpoveď bude dostačujúca. Asi nás tak veľmi 

zaujalo vystúpenie pána miestneho poslanca.  

Ja teda prikladám aj, aj kópiu toho, tej jeho 

interpelácie, to čo teraz pani starostka čítala.  

Druhá interpelácia sa týka realizácie parkovacej 

politiky v mestskej časti Karlova Ves. A teda eee, keďže už 

uplynul dlhší čas od schválenia štatútu hlavného mesta 

a všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní, tak by ma 

zaujímalo, aké kroky vykonalo hlavné mesto vo veci 

implementácie parkovacej politiky a realizácie sľúbených 
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opatrení v Karlovej Vsi vyplývajúcich z podpísaného 

memoranda medzi hlavným mestom a Karlovou Vsou. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ideme ďalej. 

Pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Chcel by som vás inter interpelovať vo veci svojich 

poslaneckých priorít.  

Ja som pre rok 2019 mal dve poslanecké priority. Mal 

som záujem o osvetlenie priechodov pre chodcov na 

križovatke Vajnorská/Škultétyho a križovatke 

Bárdošova/Stromová.  

Hlavne úsek Vajnorská je veľmi kritický. Však určite 

viete, že v roku 2016 tam došlo k medializovanej smrteľnej 

nehode. Postupne potom sa začali tie priechody aj z mojej 

iniciatívy osvetľovať. 
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A ja keď som chcel zistiť v akom stave je realizácia 

tejto priority, tak som sa nedostal k žiadnej odpovedi. 

Snažím sa od mája zistiť v akom stave táto realizácia 

týchto priorít je. Na posledný mejl (mail) pán Konečný mi 

ani vôbec neodpovedal.  

Takže, nehnevajte sa, preto volím formu interpelácie 

a chcem vedieť teda v akom stave je realizácia týchto 

priorít. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme ďalej. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor,  

Ja by som si dovolil rovnako dať interpeláciu ohľadne 

pripravovaného materiálu Koncepcia využívania mestských 

viníc.  
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Mňa by zaujímalo, teda či sa skutočne takýto materiál 

pripravuje na na meste?  

Za ďalšie, zloženie pracovného tímu, ktorí pripravuje 

tento materiál.  

Za ďalšie, či budú oslovení s ponukou na spoluprácu 

aj aktívni vinohradníci, ktorí hospodária na 

vinohradníckych pozemkoch v hlavnom meste? Napríklad, 

členovia Račianskeho vinohradníckeho spolku.  

A za ďalšie, v akom stave rozpracovanosti je tento 

materiál a aký ďalší je časový harmonogram jeho prípravy 

a následne schvaľovací. Aký bude teda jeho schvaľovací 

proces? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Budaj,  

máš slovo. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 26. septembra 2019  

 578 

Mestské zastupiteľstvo malo kedysi uznesenie, kedy 

sme žiadali primátora, vášho predchodcu, aby, ba dokonca 

ešte aj jeho predchodcu, aby nejakým spôsobom uzavrel 

s vládou otázku toho nešťastného ropovodu cez územie 

Petržalky a nášho mesta.  

Dnes sme znovu oddialili plnenie úlohy, že, že mesto 

zmení územný plán.  Chcel by som sa spýtať, alebo 

v prípade, že to tak nie je, tak vás interpelovať, aby 

v tých chystaných čiastkových zmenách a doplnkoch ste 

pamätali na túto okolnosť.  

Vlády prichádzajú, odchádzajú, ale mesto stále 

necháva sebazničujúco cez najľudnatejšiu mestskú časť 

vedenie energozdroja, alebo teda energovodu, ktorá môže 

a ťažko by ste tomu zabránili aj vy, môže skončiť výstavbou 

ropovodu, lebo máme ho proste v územnom pláne.  

V prípade, že ste v tom už konali, tak to neberte ako 

interpeláciu, v prípade, že nie, tak využime tie chystané 

zmeny a doplnky na to, aby sme to tam dostali.  

Kým to nebude preč, tak táto, toto riziko vlastne 

stále trvá.  

Potom ešte jedno by som chcel tlmočiť, priamo 

sťažnosti občanov, ktorí mi píšu z trnavs z Trnávky 

a z Ružinova. Ja tam nebývam, ale oni tvrdia, že sa 
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obnovila taká, nazvime to Pachová stopa, ktorou kedysi 

tieto štvrte trpeli za čias  CHZJD.  

Teraz isteže to vlastní, vlastný ten pán oligarcha, 

ktorého sme požičali Čechom, ale tento, 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

My ich už vyvážame.  

Ale toto územie, tento Bromdfild (Bromfield), je 

jedno z najväčších bormfildových (bromfieldových) území 

možno v Strednej Európe. To je obrovské územie. Celé jedno 

mesto by to mohlo byť.  

Znovu chcem jednak vás poprosiť, či máte vaše 

oddelenia, informácie, že by sa tam obnovila výroba, 

povedzme, gumárenských urýchľovačov, ktoré majú veľmi 

špecifický pach?  

Ľudia si ich pamätajú. Kedysi CHZJD vyrábalo 

gumárenské urýchľovače pre veľkú časť krajín východného 

bloku. A ak by sa to obnovilo, to je veľmi obľúbená výroba, 

lebo gumárenské urýchľovače sú drahé. Nikto ich nechce 

vyrábať, lebo drtivo ničia spodné vody. Jedna kvapka zničí 

milión litrov bez problémov. My sme ako ochranári 

protestovali, že práve na najväčšom zásobisku pitnej vody 

sa takáto výroba robila. Takisto viskózový hodváb, veľmi 

škodlivá výroba.  
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Po novembri ´89 to postupne ustalo. Ale tí občania, 

ktorí mi píšu. Nie je to jeden. Keby to bol jeden, tak 

poviem, že má, že má nejaké ťažké sny, ale napísali mi 

viacerí, že, že tam cítia v noci ten istý pach, ktorý ich 

prenasledoval kedysi.  

Mô môžbyť, že máte také možnosti sa dozvedieť, aké 

výroby obnovuje, alebo pokračuje, lebo istú dobu tam 

nerobili tieto výroby, ale mohli ich obnoviť.  

Takisto by bolo výborné, a to je taká 

podinterpelácia, keby sme mali odvahu uvaliť špecifické 

dane na špekulatívne držané majetky po pozemky. Kým sú 

nízke dane na tieto pozemky, tak je jasné, že sa oplatí 

čakať ešte na vyššie ceny, ešte na väčšiu konjuktúru, ešte 

na lepší úver  a tak sa nám stáva, že sme hádam jediné 

mesto, ktoré má zabloko 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme dokončiť aspoň vetu? 

Viem, že sa to automaticky vypne, ale 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Má zablokovaný aj taký pozemok ako je kde je externé 

parkovisko, extenzívne parkovisko naproti Prioru. Tak to sú 

predsa úžasné plochy. Ale nikomu sa nechce do ničoho, 

pretože dane sú nízke.  

Nad týmto uvažujte, tam máte veľké, by tam určite 

bola podpora obyvateľstva, a aj by to mohli byť dobré 

príjmy mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. Fajn. 

Okej.  

To znamená, že mmm, ideme asi ďalej.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán Karman, tak sa neskoro prihlásil? To platí ten, 

aha, pa ra (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Idete na to?  

Nech sa páči, 

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

Ja sa ospravedlňujem, nestihol som to o pár sekúnd.  

Vrátim sa ešte k téme, k téme OLa (OLO). 

Už mi pani vicestarostka napísala, že v priebehu 

dnešného dňa bola podpísaná zmluva o vrátení áut.  

Mal som aj celkom družnú debatu s Milanom Vetrákom. 

Aj spoločne sme sa zhodli, že asi najlepšou cestou bude, 

bude podať ešte takto interpeláciu.  

Všetko ostatné, ktoré, ktoré ešte mám, no tak si 

veľmi rád prejdem, prejdem osobne.  

V tej interpelácii sa budem venovať vyslovene len tej 

zmluve, ktorá bola stiahnutá z webového sídla. Plus sa 

pýtam na existenciu v tých parciálnych, parciálnych zmlúv.  

Takže vyslovene len toto. Je to naoza eee, eee, 

zaujímavé, ako to odtiaľ vlastne zmizlo a vlastne teraz sa 

ako poslanci nevieme k nej normálne dopátrať. Tak ak by to 

bolo možné, zverejniť ju. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem za interpelácie.  

Eee, ideme asi na ďalší bod programu. Tu nemusíme nič 

odhlasovať.  

 

 

BOD 42 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že otváram posledný bod dnešného programu 

s názvom Rôzne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Á, pán Polakovič,  

máš slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Rovno teda poprosím o predĺženie, lebo mám viacero 

bodov, ale som sa rozhodol neísť formou interpelácie.  
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Prvý bod je pochvala.  

Veľmi som sa potešil tomu, že mesto začalo otvárať 

dáta. Prešiel som si datasity (datacity), ktoré tam teraz 

máme. Verím, že to je len začiatok.  

Chcem teda oceniť oddelenie dátovej politiky a analýz 

za to, že sa do tejto roboty pustili. Určite si tam viem 

predstaviť dáta aj od OLO, béveesky (BVS), prípadne 

Mestských lesov.  A hlavne by som teda chcel mesto 

povzbudiť, aby v tomto pokračovalo a aby tie, aby 

sprístupňovali aj dáta o územnom plánovaní, ktoré mi tam 

momentálne veľmi chýbajú.  

Ale teraz v prvom rade veľký palec nefejsbukový hore 

za, za tento počin a verím, že to je naozaj len, len 

začiatok.  

Druhá vec je taká prosba, eee, na asi hlavne na pána 

riaditeľa magistrátu. 

Ide o jeden pozemok, ktorý viacerým Bratislavčanom 

kolia oči. Jedná sa o pozemok prenajatý spoločnosti Rentier 

a es (a. s.). Ide o Riegleho ulicu pri Hviezdoslavovom 

námestí. Tá firma ho má prenajatý za tuším dvetisíc euro 

ročne zhruba. A spravila si z neho úplne šialené 

parkovisko. Ak ste nekde, niekde videli fotografiu, kde je 

na schodoch je umiestnená taká nerezová rampa, na ktorej 
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parkuje vždycky nejaké esúvečko a ten pozemok je zasypaný 

autami, tak ide presne o ten.  

Ja by som veľmi rád chcel prispieť k tomu, aby sa ten 

prenájom zrušil a aby sa ten pozemok vrátil do nejakého 

normálneho stavu a nešpatil verejný priestor, tak ako, tak 

ako dnes.  

Ak. Zmluvu som si našiel. Myslím si, že je 

zrušiteľná. Ale bol by som rád, keby sa teda niekto na to 

pozrel priamo na magistráte a potom to môžme mať na nejakom 

ďalšom zastupku.  

No a posledná vec.  

V pondelok sa uskutočnila prezentácia eee riaditeľov 

zušiek (ZUŠ), cévecečiek (CVČ) a teda bol tam riaditeľ 

STARZu (STARZ). Ide o prezentáciu, ktorú vlastne, ktorá je 

vyžiadaná na základe uznesenia  zastupiteľstva 336 2016. 

keďže na tejto prezentácii sa zúčastnili tuším spolu piati 

poslanci, aj keď teda bola snaha ho vysielať teda lajf 

(live), myslím si, že nejde asi o najlepší formát, kde 

vlastne každý z tých riaditeľov, riaditeliek dostane päť 

minút a a vlastne nikto ich nepočúva.  

Asi by sme sa teda mohli spoločne pozrieť na to. To 

užneše uznesenie zrušiť, alebo zmeniť na niečo iné. Nechcel 

som to robiť v rámci nejakého návrhu, pretože pred tým by 
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som bol rád, keby sme spoločne našli nejakú inú formu. 

Pretože zámer toho uznesenia je určite dobrý.  

A tretí taký, teda štvrtý taký podnet je, ak by bolo 

možné otvoriť, viem, že existuje imejlová (e-mailová) 

adresa poslanci zavináč a tak ďalej, na ktorú my vlastne 

dostávame všetci eem poslanci imejl (e-mail) a poslankyne 

imejly (e-mail). Bolo by fantastické, keby sa dalo, keby sa 

umožnilo na tú adresu posielať aj z imejlových (e-mail) 

schránok priamo poslancov a poslankýň v prípade, že si 

chceme nejak, nejakým spôsobom poslať nejaké, nejaké údaje 

alebo materiály. Dosť by nám to uľahčilo prácu.  

Napríklad, v rámci toho teda pozemku jedného som mal 

zámer poslať fotodokumentáciu aj zmluvu pred týmto mojim 

vystúpením, aby sme si to všetci mohli pozrieť, ale skôr 

musím prácne vyhľadávať imejlové (e-mail) adresy všetkých 

nás. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja by som sa chcela vrátiť k téme, ktorá asi nás 

všetkých zaujíma, ale najviac, aj poslancov, aj starostov 

mestských častí.  

Škoda, že nás už je tu tak málo. 

Ale chcela by som sa vrátiť k žiadostiam o vydania 

stanoviska hlavného mesta k investičnej činnosti 

a k vydaným stav, eee, stanoviskám hlavného mesta.  

Vy ste usporiadali tieto žiadosti, máme ich prístupné 

na dvoch linkoch. Na jednom linku sú tie, ktoré boli vydané 

a na druhom tie, ktoré žiadajú o stanovisko hlavné mesta 

k svojej investičnej činnosti. 

Problém je, že ten spôsob je pre nás dosť 

neprehľadný, pretože tie, ktoré sú vydané, k nám určite 

skôr, či neskôr dorazia v nejakom stavebnom konaní 

a dozvieme sa ten výsledok, len vtedy už môže byť neskoro, 

alebo to stanovisko hlavného mesta. 

Problémom je, že žiadosti, ktoré sú zverejnené ako 

žiadatelia, tak v tých je absencia, alebo znemožňuje tá 

žiadosť údaje, ktoré máme k dispozícii, konkrétne situovať 

ten zámer v danom území, pretože sú vymazané parcelné čísla 
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a vymazané je niekedy aj investor, ak je to súkromná osoba 

a nie nejaká, nejaký právnický subjekt. 

Ja by som vás veľmi pekne poprosila, či by ste 

neprehodnotili v záujme predchádzania nedorozumení, lebo my 

mnohé tie žiadosti ako keď zistíme, o čo sa jedná, tak 

väčšinou nenamietame, sú to jednoduché veci, ale niekedy 

môže ísť skutočne o kritický projekt, ktorý, ku ktorému by 

sme sa radi včas vyjadrili a nie až vtedy, keď hlavné mesto 

vydá stanovisko, s ktorým my nemôžme súhlasiť.  

Takže, možno tí naši zamestnanci, ktorí sa tomuto 

venujú, by podpísali nejaký fol formulár o ochrane osobných 

údajov, alebo ja neviem nejakých utajených skutočností, 

hej, ktoré nemôžu byť zverejnené, ale mali by sme mať kris, 

prístup k týmto číslam, aby sme vedeli, kedy treba zdvihnúť 

zadok z kancelárie a ísť sa pozrieť na magistrát a pozrieť 

konkrétny projekt. Lebo toto je v tomto prípade nie, nie 

sme schopní urobiť. To rozlíšiť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne, zapisujeme. 
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Áno, je to dží bi, dží dí bí ár (GDPR), presne tak. 

A hľadám, hľadali sme spôsob, ako to najlepšie urobiť. 

Možno ten, ktorý ste navrhli, môže byť, možno to je 

jeden z možných. Musíme sa na to s právnikmi pozrieť.  

Máme to zapísané. 

Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor,  

okrem toho, že som mestský poslanec za Nové Mesto, 

v rámci Nového Mesta som aj gešný poslanec pre viaceré 

ulice na bratislavských Kramároch. A obracajú sa na mňa 

ľudia s podnetmi a mnohé podnety aj vnímam. Bohužiaľ, 

Kramáre za minulého vedenia boli tak dosť na okraji záujmu 

vedenia mesta, a preto to tam vyzerá tak, ako vyzerá. A je 

to škoda. Pretože na Kramároch okrem dvoch ministerstiev 

máme aj dve nemocnice národného významu, Onkologický ústav, 

Srdcovocievny a Nemocnicu Kramáre.  

A práve k Nemocnici Kramáre venuje, ide táto moja 

prosba na vás. Všimol som si naozaj dezolátny stav 
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asfaltových chodníkov pred Nemocnicou Kramáre. Je to veľká 

hanba. A tak, ako sme hovorili o hanbe pred Hlavnou 

stanicou, pred, na nemoc, do nemocnice na Kramároch chodia 

naozaj ľudia nie len z Bratislavy, blízkeho okolia 

Malaciek, ale z celého Slovenska. 

Okrem tej hanby to má aj inú dimenziu a to je, že na 

týchto chodníkoch väčšinou sa vyskytujú ľudia, ktorí trpia, 

ktorí idú do nemocnice na vyšetrenia, sú zranení, chodia 

tam rodiť mamičky a naozaj ten stav na zastávkach a v okolí 

nemocnice je strašný. 

A preto by som vás chcel poprosiť, či by bolo možné 

na tom úseku, kde sú bariéry a rozbitý chodník, sa tomu 

povenovať. Neviem, či sa to stihne ešte v tomto roku, 

pravdepodobne nie, ale dať tomu nejakú prioritu, lebo je to 

naozaj vec, ktorá má regionálny význam. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ďakujem veľmi pekne. Zapisujeme. 

Pán Vagač.  

Nech sa páči. 
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Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja chcem len povedať, že Tlačová agentúra Slovenskej 

republiky začiatkom septembra informovala, že štátny podnik 

Lesy získal do konca roka 2025 súhlas na aplikáciu 

herbicídov ako je Randoup (Roundup).  

A týka sa to, samozrejme, v Pečnianskom lese, pri 

Devínskej Novej Vsi, v ochranných pásmach Ostrovné lúčky 

v Rusovciach a tak ďalej.  

Čiže, povolenie na to použitie Randupu (Roundup) 

a iných chemických látok vydal okresný úrad odvolajúc sa na 

to, že to naša legislatíva povoľuje. Pritom toto predĺženie 

licencie tejto látky, je s najväčšou pravdepodobnosťou 

karcinogénna, Európska únia súhlasila len do roku 2022 

a nie 2025. Viaceré štáty ako napríklad Francúzsko 

a Rakúsko ho buď s okamžitou platnosťou zakázali, alebo 

presadili skor skorší termín zákazu.  

Myslím si, že ak ho budú Lesy SR aplikovať v tuto 

v našom okolí, tak je to veľmi nebezpečné. A myslím si, že, 

že oni to, teda aplikujú buď náterom, alebo injektážou pod 

kôrou. A ak to budú robiť v Pečnianskom lese, kde sú proste 

zásoby pitnej vody, tak je to absolútne nevhodné. 
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Čiže, chcem sa spýtať, že či by v tomto mesto nebolo 

viac proaktívnejšie a zakázalo používanie týchto, týchto 

karcinogénov týmto spôsobom, alebo nejak nejaký iný, iným 

účinným spôsobom začalo jednať s Lesmi SR, lebo myslím si, 

že toto je len otázka času kedy, kedy to môže zasiahnuť 

podzemné vody. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela informovať verejnosť a veľmi pekne 

poďakovať magistrátu, že spolu s mestskou časťou Petržalka 

a s bratislavskou župou zúčastnili pripomienkovacieho 

procesu Európskej únie, ktorá dostala požiadavku zaradiť 

medzi strategické projekty ropovod.  

Samozrejme, všetky tieto tri stanoviská sú zamietavé. 

Bratislavská župa z hľadiska toho, že to je v rozpore 

s územným plánom vyššieho celku a obidve mestská časť aj 
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mesto z hľadiska životného prostredia a protestov 

obyvateľov a samozrejme viacerých uznesení zastupiteľstiev. 

Dôvodom prečo sme sa zúčastnili tohto 

pripomienkovacieho procesu je veľmi vážna obava, že ak by 

bol zaradený tento projekt do, medzi strategické projekty, 

tak by bol už len druhý krok požiadanie štátu o štatút 

významnej investícií, investície, ktorá má samozrejme 

viaceré výnimky aj pri rešpektovaní územného plánu župy.  

Čiže, by ho nemuseli rešpektovať a mohli by túto 

strategickú investíciu urobiť aj napriek tomu, že by bola 

v územnom pláne župy vyhodená, alebo teda nemohlo, nemohli 

by urobiť tento projekt. 

Takže, chcem sa naozaj mestu poďakovať, že spoločne 

s týmito dvoma samosprávami urobili tento veľmi významný 

prostes. Toto významné protestné stanovisko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme ďalej. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Takisto by som mal tri veci, keď by sa dalo na teba. 

Eee. Veľmi si vážim toho, že eee v minulosti sa 

rozhodlo o tom, že sa bude robiť obchvat Bratislavy Dé4 eR7 

(D4/R7). Boli v rámci stavebných povolení eeeee rôzne eee 

dohodnuté trasy eee chodenia tých nákladných vozidiel. 

A v rámci toho všetkého bola dohodnutá trasa, aby sa 

nechodilo po Ráztočnej ulici, kde je aj značka zákazu 

vjazdu už dlhé roky nákladných vozidiel nad dvanásť ton. 

Keďže tadiaľto to majú k tej výstavbe zhruba o pätnásť 

kilometrov bližšie, tak si to každý deň tadiaľ tie niekoľko 

desiatok tonové autá skracujú. Nepomáha tá značka, chodia 

tadiaľ.  

Tá naša Ráztočná, kde je asi dvadsať rodinných domov, 

je úplne rozbitá. Je to cesta v správe magistrátu.  

Ja som napísal niekoľko listov na Krajský dopravný 

inšpektorát, ešte ani raz tam policajti neboli, 

nekontrolovali to a tá cesta už v priebehu budúceho roku, 

podľa mňa, bude pomaly neprejazdná a a bude to na pleciach 

magistrátu finančne. A som zvedavý potom, z čoho to 

magistrát bude hradiť. Lebo naozaj to spôsobil niekto iný 

pri výstavbe. Síce niečoho dobrého, ale, ale mal chodiť po 

inej o obchádzkovej trase, a spôsobí tým zlú cestu, ktorú 
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potom bude mať na starosti magistrát, tak som chcel, že či 

by si aj ty zo svojej pozície nemohol Krajský dopravný 

inšpektorát požiadať, aby tam tie kontroly robili.  

Ja viem, že keď, oni tam síce ráno príjdu možno na 

pol hodinu, nikoho nevidia, tak odídu, ale tam dennodenne 

a tam vídam niekoľkokrát keď idem tadiaľ, tak množstvo 

automobilov nad dvanásť ton.  

Tak to by bola prvá vec. 

A druhú by som chcel, je to aj medzi mojimi 

prioritami, ale je to v podstate aj problém Ružinovčanov 

a Vrakúnčanov. My máme v podstate len dva prístupy do 

Vrakúne, a to je po Hradskej a po Popradskej. Ale 

dôležitejšia je tá Hradská, po ktorej väčšina Vrakúnčanov 

chodí domov.  

A Hradská, po prvé ani nie je osvetlená a je úzka 

a nie nevedie tam ani chodník, ani cyklo, cyklochodník. 

A je to dlhodobo po moja priorita. Ja viem, že je to 

problém, kvôli tými pozemkami a podobne, ale určite by sa 

tam dalo nájsť riešenie so Železnicami.  

Sú tam dva sociálne domovy pre Mea Culpa a podobne. 

Takže chodia tam vo večerných hodinách keď je tma a hlavne 

v zime ľudia bez domova, ktorí tam prichádzajú. Neni to 

osvetlené, neni tam chodník. Už tam prišlo k niekoľkým 
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smrteľným haváriám. Takže bolo by fajn, keby sme sa na toto 

pozreli, lebo je to veľký problém pre obyvateľov Vrakúne, 

že sa neba, nemajú ako pešo dostať domov. Aaaa. Ani 

bicyklom, teda ktorý by sme teda chceli presadzovať. 

A poslednú vec by som chcel.  

My sme to mali aj v utorok na mie miestnom 

zastupiteľstve, a to je problém bilbordov (bilboardov) 

a bilbordov (bilboardov) je podľa mňa v Bratislave primnoho 

a a bolo by fajn, keby sme asi ako mesto možno, aby aj tie 

mestské časti vedeli ako sa, ako majú postupovať, či by 

nemohlo z hlavného mesta prísť nejaká taká všeobecná 

danosť, že ako by mali aj mestské časti postupovať. Aká je 

naša vízia v hlavnom meste postupovať s bilboardami, lebo 

zhodou okolností, ja som predložil do zastupiteľstva návrh, 

aby sme nepredĺžili bilbordovým (bilboardovým) 

spoločnostiam nájmy a poslanci aj teda za Tím Vallo (Team 

Vallo) ma prehlasovali a rozhodli o tom, že teda 

bilbordovým (bilboardovým) spoločnostiam vo Vrakuni 

predĺžime nájmy.  

Ja viem, že je to aj o financiách, je to príjem do 

kasy mestskej časti, nie je to zanedbateľné, ale mali by 

sme si asi povedať jednotnú víziu pre celé mesto a pre 

mestské časti ako, ako postupovať.  
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A v tom by som ťa rád, pán primátor, požiadal, keby 

sme mohli k tomu pripraviť spoločne aj so starostami, aj 

s tebou nejaké zásadné rozhodnutie.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

My to všetko zapisujeme a rozdáme to, dúfam, že do 

tej našej mašinérie a že sa pohnú tie veci.  

K tým bilbordom (bilboardom) aj poviem trošku. Je to 

možno ako s tým nájomným bývaním, že to sú také veci, ktoré 

vyžadujú nejaké systémové, alebo systematické riešenia. 

A sme, nehovorím, že úplne blízko, ale dlhšiu dobu prá máme 

na to pracovnú skupinu, ktorú vedi, ktorú vedie Janko 

Mazúr.  

Máme dve verzie ako s tým pôjdeme bojovať. 

Predstavíme ich určite čoskoro. Starostov nebudeme môcť 

obísť.  

Ja iba poviem jednu vec. My máme tisí, 

dvetisícsedemsto máme na našich pozemkov reklamných plôch. 

Máme na to zmluvy na stodvadsať z nich.  
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Takže sme na tom veľmi zle a vlastne zadarmo sú tu 

tie veci.  

A myslím, že sa v tom hýbeme. Dáme vedieť. Ale 

samozrejme, určite nejaká spoločná stratégia musí tu byť.  

Pán Záhradník.  

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

Ďakuj ďakujem pekne, pán primátor. 

Dnes sme dostali jeden zaujímavý materiál k pomerne 

dôležitej téme, to je budovanie komunálneho podniku.  

On bol tak skromne zaradený do informačných 

materiálov, ale myslím si, že je to veľmi zaujímavý 

materiál, lebo myslím, aj téma je, je vysoko aktuálna, ale 

aj ten materiál samotný obsahuje zaujímavé analýzy, 

rozpočty.  

Ja by som možno odporúčal, pán primátor, že či by ste 

nezvážili jeho zaradenie aj na niektoré rokovanie mestského 

zastupiteľstva, lebo myslím, že tá téma by zaujímala aj 

verejnosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite dobrý nápad. Môžme ho zaradiť rovno na 

októbrové, októbrové zastupiteľstvo.  

Organizačné,  

máte to, hej? 

Pani. Máte to? Iba kývnite, že. Že komunálny podnik, 

ten infomateriál dáme normálne do do do oného.  

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo,  

pán primátor. 

Ešte jednu interpeláciu. 

O obrátili sa na mňa obyvatelia z Tehelného pola 

ohľadom možnosti osadenia smetných nádob na Bajkalskej 

a Vajnorskej ulici. Konkrétne v úsekoch od križovatky 

Vajnorská/Bajkalská po križovatku Trnavská/Bajkalská 

a taktiež v úseku od križovatky Vajnorská/Bajkalská po 

detské ihrisko Nová doba.  
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Situácia po otvorení futbalového štadióna je tam 

naozaj kritická. Tá návštevnosť je tam pomerne vysoká. 

A vždy po tých futbalových zápasoch je tam naozaj strašne 

veľa odpadkov. A tí ľudia, ktorí, teda tí návštevníci 

športových podujatí naozaj nemajú kde tie odpadky dávať. 

Tie smetné nádoby tam chýbajú.  

Čiže, poprosím vás, ak by, ak by to bolo možné, aby 

tam došlo k osadeniu nejakého počtu primeraného smetných 

nádob.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aj keď bolo mimo bodu interpelácie, tak je to 

interpelácia, hej?  

(poznámka: počuť mimo mikrofón mužský hlas „áno, áno, 

áno“.) 

Dobre. Tak je to interpelácia. Aby bolo jasné aj pre 

organiza. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Tunák nepotrebujem už nič hlasovať, nič riešiť.  
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Myslím, že to máme za sebou na dnesk, na dneska. 

Pokiaľ niekto chce niečo povedať, už asi nie.  

To znamená, že je nachystaný nejaký bufet dole. Takže 

na to určite nezabúdajte, aby to nezoschlo a eee.  

Niečo som chcel povedať, ale normálne som už tak, že 

si to nepamätám.  

Nevadí. Eee.  

Ďakujem veľmi pekne. Pracujeme ďalej. A určite sa 

vidíme pri rôznych príležitostiach a teším sa na ďalšiu 

prácu pre mesto s vami.  

Príjemný zvyšok večera.  

(ukončenie o 17.12 h ) 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ctibor Košťál   Ing. arch. Matúš Vallo 
riaditeľ  primátor 
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Bratislavy Bratislavy 
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