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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

(09.01 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram riadne zastu  zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorom 

vítam poslancov mestského zastupiteľstva a poslankyne 

mestského zastupiteľstva, starostky,a  starostov mestských 

častí, častí a ostatných prítomných.  

Než pristúpime k pracovnej časti zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, dovoľujem si vás upozorniť na výstavu, 

ktorá prezentuje práce žiakov Základnej umeleckej školy 

Júliusa Kowalského.  

Výtvarné dielka sú interpretáciou ich imaginácie, 

fantázie a schopnosti vizualizácie. Obsahovo definuje 

obrazy od voľných asociácií vo farebných a tvarových 

dokresľovaných monotypií, cez geometrickú abstrakciu, 

hľadanie obrazu v presných líniách a symboloch.  

Výtvarné diela sú interpretáciou ich imaginácie, 

fantázie a schopnosti vizualizácie.  

Obsahovo definuje obrazy od voľných asociácií vo 

farebných a tvarových dokresľovaných monutypí, cez 
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geometrickú abstrakciu hľadania obrazu v presných líniách 

a symboloch.  

Výstava Farebný detský svet sa nesie v duchu detskej 

fantázie v plošných umeleckých dielach a je výsledkom práce 

všetkých vekových kategórií. 

Obrazy sú vytvorené prevažne kombinovanými výtvarnými 

technikami ako grafická monotypia, dokresľovaná koláž, 

akvarelový kolorit, či tieňovaná  ce cerudová línia.  

Tvorivé schopnosti, predstaviteľ, predstatis 

predstavivosť a fantázia dávajú priestor otvárať žiakom 

nové možnosti ako vyjadriť svoje pocity cez obraz. Pomocou 

iga imaginácie sa môže človek vrátiť k niektorým situáciám, 

môže ich znovu prežiť a vyjadriť do výtvarnej podoby.  

Výstava Farebný detský svet nám dáva príležitosť 

vidieť veci z istého nadhľadu, z iného uhla pohľadu, a tým 

meniť svoje postoje k istým udalostiam v živote. 

Prajem vám príjemný umelecký zážitok.  
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OTVORENIE PRACOVNEJ ČASTI MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

teraz pristúpime k pracovnej časti rokovania. 

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiadal poslanec a zároveň 

starosta pán Hrčka.  
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VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, 

za overovateľov zápisnice z dnešného ustanovujúceho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť 

Martina Kuruca a Lenku Antalovú Plavúchovú. 

Má niekto nejaký iný návrh?  

Ak nie, dávam hlasovať o  predloženom návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo pri prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti, zdržalo sa a nehlasovalo nula 

poslankýň alebo poslancov. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zveri zvolilo 

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

 24.10.2019 

Voľba overovateľov zápisnice 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L.Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

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:. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci,  

do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov Milana Vetráka, Petra Lenča, Elenu 

Pätoprstú. 

Má niekto nejaký iný návrh?  

My sme mali otvoriť diskusiu ako keď to poviem „Má 

niekto nejaký iný návrh?“, nie?  

Tak, tak. A teraz môžeme ísť ďalej. 

Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

Jakube. Jakub. Kmeť! 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 15 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo pri prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula poslancov. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu.  

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia  

24.10.2019 

Voľba návrhovej komisie 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L.Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

___________________________________________________________ 

 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová   J. Hrčka   

P. Lenč  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:. 

Poprosím komisiu, aby si zasadla na vyhradené miesta, 

čo sa udialo. 

Súčasne žiadam poslancov, ktorí ste čo vždy, aby 

návrh na zmenu a doplnenie uznesení odovzdávali návrhovej 

komisii jasne písomne formulované a špeciálne na tlačive, 

ktoré máte na stoloch.  
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Jakubko,  

sekundu iba vyčkaj, hej? 

 

 

SCHVÁLENIE PROGRAMU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrh programu rokovania ste dostali na pozvánke dňa 

17. 10.  

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 09. 2019 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských častiach 
Bratislava-Jarovce, Bratislava-Devínska Nová Ves a 
Bratislava-Rača 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti 
námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní 
hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 
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5. Návrh na zmenu stanova štatútu predstavenstva 
obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 
akciová spoločnosť 

6. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

7. Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

8. Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť 

9. Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa 
príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy 

10. Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a 
schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Incheba, a.s., dňa 21. júna 2019 

11. Návrh na schválenie dodatku č.1 ku koncesnej zmluve 
na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva 
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ÚEZ 
122/2019 zo dňa 14. 06. 2019 

12. Návrh na schválenie dodatku č. 8/.../2019/N k 
Nájomnej zmluve č.42/2010 zo dňa 20. 07. 2010, 
ktorým sa rozširuje a upresňuje predmet nájmu o časť 
pozemku parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli 
zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, 
k ú. Trnávka, predlžuje platnosť nájomnej zmluvy na 
dobu do 31. 12. 2029 a spresňujú podmienky užívania 
predmetu nájmu pre Cable, s.r.o., Šustekova 37, 851 
04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

14. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa podielu 1/3 k pozemku v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5197/2, do 
vlastníctva Štefana Klimku 
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15. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 573/21, parc. č. 573/23, parc. č. 
565/11 a parc. č. 565/12, Jánovi Ružovičovi 
a manželke Jane Ružovičovej a Jozefovi Ružovičovi 

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v 
Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 966, pre 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového 
domu Rezedová 3 v zastúpení spoločnosti H-PROBYT 
spol. s r.o., so sídlom v Bratislave  

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 579/100, pre 
Materskú školu sv. Vincenta de Paul so sídlom v 
Bratislave 

18. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, lokalita Mierová ulica, do vlastníctva 
Slovenskej republiky – správy Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11799 a parc. 
č. 11800/1, Univerzite Komenského v Bratislave a 
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave so sídlom v Bratislave  

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov 
Električkové priecestie Račianska ulica, 
Električkové priecestie Malé Krasňany, Preložka 
trolejového vedenia Rožňavská a stavby Oprava 
električkovej trate na Špitálskej ulici, spoločnosti 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so 
sídlom v Bratislave  

21. 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“ – pokračovanie  
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22. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra  hlavného mesta SR Bratislavy 

23. Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2010 – 2020 za rok 2018 

24. Informácia o podaní on line vyjadrení mesta 
o uzneseniach o nesúhlase trasovania ropovodu 
Bratislava-SchwechatPipeline 

25. Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností 
Bratislavy 

26. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

27. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytových priestorov v budove 
Kúpaliska Lamač v Bratislave, ul. Pod násypom 

28. Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže na predaj kovového šrotu uloženého 
na Jurajovom dvore 

29. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 5018/333 a parc. č. 5018/334, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jána 
Gajdoša a Ing. Miroslavy Gajdošovej, ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných 
stavbou vo vlastníctve žiadateľov 

30. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2669/5, pod 
stavbou vo vlastníctve žiadateľky a priľahlý pozemok 
parc. č. 2669/22, do vlastníctva žiadateľky  

31. Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho 
z kúpnej zmluvy č. 0404000798 na pozemky 
v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 
3379/6 a parc. č. 3379/10 

32. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch 
v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 3724/3, 
v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA so 
sídlom v Bratislave a v k.ú. Dúbravka, parc. č. 
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2790/3, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov 
Prvá SVB Zúbekova so sídlom v Bratislave  

33. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Vtáčiková cesta 27, 29 v Bratislave, 
k. ú. Rača, parc. č. 1832/98, 1832/11, vlastníkom 
bytov a garáží  

34. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Trenčianska 13, Vážska 21, Nejedlého 
35, Štefana Králika 12, Tupolevova 8, Námestie 
hraničiarov 13, Furdekova 8, Vilová 15, Vilová 17, 
Vilová 19, vlastníkom bytov   

35. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 580/2012 zo dňa 26. 
04. 2012, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku pod bytovým domom Nejedlého 45  

36. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy na rok 2020 

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

38. Interpelácie 

39. 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 
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základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 110/2019 
zo dňa 28. 03. 2019 

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

e) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Martinengova 10, Trenčianska 
13, Šándorova 4, Vilová 15, vlastníkom bytov  

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

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

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení dávam teraz 

hlasovať o návrhu programu rokovania mestského 

zastupiteľstva tak ako vám bol zaslaný a ako bol aj 

zverejnený. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To budeme meniť potom. No? 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula poslankýň alebo poslancov. 

Konštatujem, že návrh programu dnešného zas za 

zasadnutia mestského zastupiteľstva zasadnutia ste 

schválili nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia  

24.10.2019 

Návrh program rokovania  
(ako bol zaslaný a vyvesený) 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L.Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovolíl by som si vás informovať, že navrhujem 

zaradiť do programu dnešného rokovania mestského 

zastupiteľstva dva materiály, a to návrh na zverenie 

pozemku v Bratislave na Martinengovej ulici do správy 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

Je to taká vec na poslednú chvíľu, ktorá chcela pani 

starostka kvôli nejakému grantu.  

A a takisto materiál pod názvom Personálne zmeny 

v príspevkovej organizácii Metropolitný inštitút 

Bratislavy. 

Teda ten prvý bod bol dvadsaťosem A a druhý bod je 

osem A. 

Oba materiály máte na stoloch.  

Nech sa páči, teraz máte vy možnosť navrhnúť zmeny 

v takto schválenom programe. 

Otváram diskusiu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Poslala si mi to?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Eee. Okej.  

To znamená, že ideme asi hlasovať, budeme hlasovať 

o jednotlivých návrhoch. Že?  

(poznámka: počuť z pléna „áno“) 

Dobre.  

Áno?  

(poznámka: počuť mužský hlas „diskusia“) 

Diskusia, mmm, aha, pán Brat. Pardon, ospravedlňujem 

sa. Nevidel som.  

Nech sa páči. 

Mgr. Michal   Brat, PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Eem. Ja by som chcel navrhnúť, aby sme zaradili do 

riadneho rokovania bod, ktorý sme dostali ako informačný. 

Máte ho všetci pred sebou na stole. A myslím, že si všetci 

uvedomujeme, že je to pomerne vážna situácia, kde nášmu 

mestu hrozí potenciálne strata niekoľko stotisíc Eur.  
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Navrhujem ho teda zaradiť ako bod dvadsaťjedna A. 

nech to je teda poobede eee eee, aby teda tu bola aj pani 

starostka Aufrichtová.  

A ide o bod  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

je to informácia o aktuálnom právnom stave ohľadne 

uplatneného predkupného práva a tak ďalej, Maják nádeje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Maják nádeje. Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokiaľ nie sú žiadne iné pripomienky, ideme hlasovať 

postupne o mojom návrhu zaradení materiálu o tej 

Martinengovej.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť mužský hlas „kam to dávame?“) 

Cé jedna A, povedal. 

(poznámka: počuť mužský hlas „to znamená, že“) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 28 

Hej, hej. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: počuť mužský hlas „Martinkova 

dvadsaťosem?“) 

Dvadsaťosem. Tak to bolo. Počkaj? 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 
 

Návrh programu rokovania 
návrh na zmenu – zaradenie bodu 28A 

 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 ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej.  

Eee. Hlasujeme o druhom bode mňou navrhnutého, a to 

je eee Personálne zmeny v príspevkovej organizácii MIB, ako 

bod číslo osem A. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 

Program rokovania 
- návrh na zmenu – zaradenie bodu číslo 8A 

 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 
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R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel 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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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mmm. A teraz.  

Musíme zaradiť aj o tom infomateriáli?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďakujem pekne. 

Takže hlasujme o zaradení infomateriáli o Majáku 

nádeje a stave v akom tento, tento problém je, do riadneho 

eee, do riadneho programu. 

mmm. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Okej. Dobre? 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Program rokovania 
- návrh na zmenu – preloženie materiálu o Majáku nádeje 
z informačných materiálov ako riadny bod pod číslom 21A 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   
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V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

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:. 

Máme tu nejakú správu zvonkajšieho sveta, že nejde 

zvuk na webe, na, na prenose na webovej stránke zo 

zastupiteľstva. Jak to? Ako to vyzerá u vás?  

Bolo by fajn, keby to fungovalo. 

(poznámka: počuť mužský hlas z pléna „za chvíľku 

pôjde“) 

Za chvíľku pôjde. Okej.  

Čo to znamená? Že sa bavíme o sekundách? Alebo 

o hodinách?  
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(poznámka: počuť mužský hlas z pléna „sekundy, 

sekundy“) 

Sekundy. Tak to je okej. 

Eee.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

V každom prípade my budeme asi pokračovať.  

Eee. Tým pádom my, Milan, nemusíme už schvaľovať celý 

program, lebo bol schválený. Ideme ďalej. 

Takže, konštatujem, že program dnešného dňa 

zasadnutia mestského zastupiteľstva je definitívne 

upravený.  

 

(poznámka:  

Program: 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 09. 2019 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských častiach 
Bratislava- Jarovce, Bratislava-Devínska Nová Ves a 
Bratislava-Rača 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti 
námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na 
území hlavného mesta SR Bratislavy 

5. Návrh na zmenu stanov a štatútu predstavenstva 
obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 
akciová spoločnosť 

6. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

7. Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

8. Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť 

8a. Personálne zmeny v príspevkovej organizácii 
Metropolitný inštitút Bratislavy 

9. Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa 
príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy 

10. Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a 
schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Incheba, a.s., dňa 21. júna 2019 

11. Návrh na schválenie dodatku č. 1 ku koncesnej zmluve 
na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ÚEZ 122/2019 
zo dňa 14. 05.2019 

12. Návrh na schválenie dodatku č. 8/.../2019/N k 
Nájomnej zmluve č.42/2010 zo dňa 20. 07. 2010, 
ktorým sa rozširuje a upresňuje predmet nájmu o časť 
pozemku parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli 
zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, 
k ú. Trnávka, predlžuje platnosť nájomnej zmluvy na 
dobu do 31.12. 2029 a spresňujú podmienky užívania 
predmetu nájmu pre Cable, s.r.o., Šustekova 37, 851 
04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

14. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa podielu 1/3 k pozemku v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5197/2, do 
vlastníctva Štefana Klimku 

15. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 573/21, parc. č. 573/23, parc. č. 
565/11 a parc. č. 565/12, Jánovi Ružovičovi a 
manželke Jane RužovičoveJ a Jozefovi Ružovičovi 

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v 
Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 966, pre 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového 
domu Rezedová 3 v zastúpení spoločnosti H-PROBYT 
spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

17.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 579/100, pre 
Materskú školu sv. Vincenta de Paul so sídlom v 
Bratislave 

18.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, lokalita Mierová ulica, do vlastníctva 
Slovenskej republiky - správy Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky 

19.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11799 a parc. 
č. 11800/1, Univerzite Komenského v Bratislave a 
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave so sídlom v Bratislave 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov 
Električkové priecestie Račianska ulica, 
Električkové priecestie Malé Krasňany, Preložka 
trolejového vedenia Rožňavská a stavby Oprava 
električkovej trate na Špitálskej ulici, spoločnosti 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so 
sídlom v Bratislave 
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21. 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" - pokračovanie 

21A Informácia o aktuálnom právnom stave ohľadne 
uplatneného predkupného práva hlavným mestom SR 
Bratislavou na stavbu so súpis. č. 3112 a pozemok v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434, vo 
vlastníctve neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE 
n.o., v likvidácii 

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

23. Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2010 - 2020 za rok 2018 

24. Informácia o podaní on line vyjadrení mesta o 
uzneseniach o nesúhlase trasovania ropovodu 
Bratislava-Schwechat Pipeline 

25. Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností 
Bratislavy 

26. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

27. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytových priestorov v budove 
Kúpaliska Lamač v Bratislave, ul. Pod násypom 

28. Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže na predaj kovového šrotu uloženého na 
Jurajovom dvore 

28A. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 4640/1, Martinengova ulica, do 
správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

29. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 5018/333 a parc. č. 5018/334, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jána 
Gajdoša a Ing. Miroslavy Gajdošovej, ako 
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majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných 
stavbou vo vlastníctve žiadateľov 

30. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2669/5, pod 
stavbou vo vlastníctve žiadateľky a priľahlý pozemok 
parc. č. 2559/22, do vlastníctva žiadateľky 

31. Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z 
kúpnej zmluvy č. 0404000798 na pozemky v Bratislave, 
k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/5 a parc. 
č. 3379/10 

32. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v 
Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 3724/3, v 
prospech Spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA so 
sídlom v Bratislave a v k.ú. Dúbravka, parc. č. 
2790/3, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov 
Prvá SVB Zúbekova so sídlom v Bratislave 

33. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Vtáčiková cesta 27, 29 v Bratislave, 
k. ú. Rača, parc. č. 1832/98,1832/11, vlastníkom 
bytov a garáží 

34. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Trenčianska 13, Vážska 21, Nejedlého 
35, Štefana Králika 12, Tupolevova 8, Námestie 
hraničiarov 13, Furdekova 8, Vilová 15, Vilová 17, 
Vilová 19, vlastníkom bytov 

35. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 580/2012 zo dňa 26. 
04. 2012, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku pod bytovým domom Nejedlého 45 

36. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy na rok 2020 

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

38. Interpelácie 

39. Rôzne 
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Informačné materiály 

 

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

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

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

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

e) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Martinengova 10, Trenčianska 13, 
Šándorova 4, Vilová 15, vlastníkom bytov  

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

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

koniec poznámky) 
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH  
K 30. 09. 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prvým bodom dnešného rokovania mestského 

zastupiteľstva je materiál Informácia o plnení uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

splatných k 30. 09. 2019. 

Nech sa páči. 

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

oddelenia: 

Dobrý deň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Kiczegová. 

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

oddelenia: 

Takže predkladáme vám Informáciu o plnení uznesení 

tak, ako nám boli doručené z jednotlivých oddelení. 
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Nedávame nič na zrušenie, všetky sú buď splnené, 

alebo priebežne sa plnia. Tak ako je to uvedené 

v materiáli. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Dávam hlasovať o tomto bode programu. 

Či, Milan, ty niečo? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte raz? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak prosím, ná. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. Sorry. Už som 

zrýchlený nejaký.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 
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Nebudem to čítať celé, máme to predložené pred sebou, 

ale mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu jednak 

v bode A berieme na vedomie splnené, priebežne plnené 

uznesenia a nesplnené uznesenia, 

a  v bode Bé (B) schvaľujeme určenie nových termínov 

plnenia uznesení tak, ako sú uvedené v tabuľke.  

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. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

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

24.10.2019 

Bod č.1- Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných  

k 30. 09. 2019 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák 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  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 

Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   
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V. Dolinay  ÁNO G. Grendel 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 plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 06. 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 

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.    396/2016 časť C bod 2 zo dňa 30. 3. 2016 

1.2 č.   1211/2018 časť B bod 1 zo dňa 27. 9. 2018 

1.3 č.    170/2019 časť C zo dňa 30. 5. 2019 

 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

2.1 č.    646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 

2.2 č.     43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 

2.3 č.     64/2011 časť A bod 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011 

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

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

2.6 č.   135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 

2.7 č.    519/2016 zo dňa 29. 6. 2016 

2.8 č.   746/2017 zo dňa 29. 3. 2017 

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

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

2.11 č.     38/2019 časť C bod 5 zo dňa 7. 2. 2019 

2.12 č.      40/2019 časť A body 1 zo dňa 7. 2. 2019 

2.13 č.     196/2019 zo dňa 30. 5. 2019 

2.14 č.     204/2019 časť C body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 

  
 

3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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3.1 č. 955/2010 časť D zo dňa 29. 04. 2010  

 

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 

955/2010 
časť D 
zo dňa 29. 4. 
2010 

17. 12. 2016 
Predĺžené 
termíny: 
30. 9. 2010 
28. 2. 2011 
26. 5. 2011 
15. 12. 2011 
21. 12. 2012 
20. 12. 2013 
30. 9. 2014 
17. 12. 2016 
31. 5 2018 
31. 12. 2018 
30. 9. 2019 

31. 12. 2020 

4.2 primátor 

1114/2018 
časť B bod 3 
zo dňa 22. 3. 
2018 

1. 9. 2019 31. 10. 2020 

4.3 primátor 

38/2019 
časť C bod 5 
zo dňa 7. 2. 
2019 

30. 9. 2019 
do 31. 12. 
2019 

4.4 primátor 

40/2019 
časť A body 1 
zo dňa 7. 2. 
2019 

Pôvodný 
termín: 
28. 03. 2019 
Predĺženie 
termínu:31.5. 
2019 

31. 12. 2019 
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4.5 primátor 

204/2019 
časť C body 1 
a 2 
zo dňa 27. 6. 
2019 

30. 9. 2019 31. 1. 2020 

 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 2 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O URČENÍ NÁZVOV 
NOVOVZNIKNUTÝCH ULÍC V MESTSKÝCH 
ČASTIACH BRATISLAVA- JAROVCE, 
BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES, 
BRATISLAVA-RAČA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Poďme ďalej.  

Bod číslo dva. Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení 

názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach 

Bratislava- Jarovce, Bratislava-Devínska Nová Ves, 

Bratislava-Rača. 

Nech sa páči, odovzdávam slovo svojim kolegom.  
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Máte slovo. 

Máte slovo.  

Pavlína   G a l b a v á , oddelenie vnútornej správy: 

Dobrý deň. 

Vážení poslanci, vážené poslankyne,  

máme tu návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky  Bratislavy o určení názvu 

novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-

Jarovce, Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Rača. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na 

úradnej tabuli a zverejnené na internetovej stránke 

hlavného mesta v dňoch od 18. 9. 2019 do 24. 10. 2019. 

Počas tohto obdobia na uplatnenie pripomienok (poznámka: 

odkašľanie), pardon, od 18. 9. do 28. 9. 2019 nebola podaná 

žiadna pripomienka.  

Uznesenie komisie kultúry a ochrany historických 

pamiatok prijalo nasledovné uznesenie: 

Po prerokovaní materiálu v súlade so stanoviskom 

názvoslovnej komisie odporúča mestskému zastupiteľstvu 

schváliť pomenovanie ulice Leopolda Jablonku v mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves a Rušňová ulica 
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v mestskej časti Bratislava-Rača a neschváliť pomenovanie 

Chalcedónová ulica v mestskej časti Bratislava-Jarovce.  

Názvoslovná komisia hlavného mesta Slovenskej 

republiky  zo dňa 27. 8. prijala nasledovné uznesenie: 

Nemá výhrady k návrhu mestskej časti Bratislava-Rača 

na pomenovanie ulice s názvom Rušňová ulica a v mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves na pomenovanie ulice 

s názvom Ulica Leopolda Jablonku. 

Názvoslovná komisia hlavného mesta však odporúča 

zvážiť pomenovanie ulice s názvom Chalkedonova ulica 

v mestskej časti Bratislava-Jarovce podľa návrhu, nakoľko 

nesúvisí s bezprostredným okolím, v ktorom nie sú použité 

názvy po nerastoch. Komisia odporúča v predmetnej lokalite 

použitie názvu, ktorý by mal väzbu na miestne reálie, 

históriu, prípadne geológiu.  

Stanovisko mestskej rady,  

emmmm, mestská rada po prerokovaní materiálu odporúča 

mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta schváliť návrh 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy s účinnosťou od 15. 11. 2019. 

Stanovisko gestorskej komisie: 
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Gestorská komisia kultúry a ochrany historických 

pamiatok mestského zastupiteľstva prijala nasledovné 

stanovisko: 

Po prerokovaní materiálu berie na vedomie, že 

k predloženému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky 

a v súlade so stanoviskom názvoslovnej komisie odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť pomenovanie ulica 

Leopolda Jablonku v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves a Rušňová ulica v mestskej časti Bratislava-Rača. 

Neschváliť pomenovanie Chalcedónová ulica v mestskej časti 

Bratislava-Jarovce. 

Všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu návrhu programu. 

Pán Uhler,  

máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ako starosta mestskej časti Bratislava-Jarovce by som 

chcel apelovať na to, aby sme schválili názov, ktorý 

miestne zastupiteľstvo pridelilo tejto ulici.  

Ide o novú lokalitu a je to prvá ulica v lo 

v lokalite Jarovce-Sever, kde momentálne obstarávame územný 

plán zóny, ale vzniknú tam čoskoro ešte ďalšie dve ulice 

v tesnom susedstve. 

Je úplne jasné, že tá ulica nemôže súvisieť s ničím 

v okolí, keďže je prvá.  

Máme ešte lokalitu Jarovce-Východ, kde sú pozvané, 

kde sú pomenované ulice podľa nerastov a rovnaké, teda 

obdobné názvy chceme dávať aj v lokalite Jarovce-Sever.  

Sú to nekonfliktné názvy a nevidím v tom žiadny 

problém.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Prepáčte. Náš názor na komisii keď sme sa o tom 

bavili bol ten, že je to pomerne nesystémové a zmätočné, 

keď existuje jedna lokalita v rámci obce, alebo mestskej 

časti, ktorá má pomenované ulice po nerastoch, tak začať 

pomenovávať zatiaľ prvú ulicu po po nerastoch na opačnom 

konci, keď zároveň v tejto istej oblasti sú ďalšie ulice, 

ktoré, ak mám správnu informáciu, sú podľa hospodársky 

a a neviem ako to nazvať. Skrátka, je tam iný typ 

názvoslovia.  

Takže, mne sa to zdá byť zbytočné, zbytočne zmätočné 

pre občanov. A myslím si, že mali by sme na toto pamätať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Rekcia,  

pán starosta. 

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

Ďakujem. 

Možno môžte mať tento názor, pretože dnes ešte nie je 

viditeľné, že lokality Jarovce-Sever a Jarovce-Východ budú 
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sku, keď budú úplne v susedstve, keď sa dokončia. Dnes je 

to pomerne ďaleko od seba. 

Ale ak by sme išli touto logikou, tak potom ulice 

pomenované po rastlinách a ovocí a neviem čo všetkom by 

nemohli byť aj v Jarovciach, aj v Novom Meste, aj v Starom 

Meste.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aj v Ružinove. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Dolinay. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som vlastne za mestské zastupiteľstvo člen 

názovslovnej komisie. A ono je to práve toto odporúčanie 

práve kvôli tomu, že aby tu nenastávali tieto zmätky, ktoré 

tu máme. V rôznych mestských častiach rôzne názvy, ktoré 

spolu nijakým spôsobom nesúvisia.  
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Vy tu v Jarovciach máte Opálovú, Topásovú, Granitovú, 

práve na severoz, severovýchode a práve v o v oblasti, kde 

máte Chotárnu, Fikusovú, Zamatovú, tak zrazu by tam bola 

táto Chalcedonová. Je to také nesystémové práve.  

A keď sa spoja, tak to vidím na takých ďalších 

dvadsaťpäť až tridsať rokov možno v nejakom horizonte. To 

je dosť veľká, veľká oblasť.  

A preto sme to odporučili takto, že pokiaľ nehorí, že 

by práve nevyhnutne práve teraz ste potrebovali tú ulicu 

pomenovať, tak skúste zvážiť možno nejaký názov, ktorý 

práve s tou bezprostrednou lokalitou okolo tej Chotárnej 

súvisí. Aby sme do toho vniesli konečne trošku poriadok. 

Aby neboli presne ne nejaké farebné ulice, napríklad na 

konci Petržalky, taktiež farebné sú niekde v Rači, 

v Ružinove a podobne, ale aby aj ten názov ulice je tiež 

mestotvorný prvok. Aby sme do toho vniesli trošku poriadk, 

poriadok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Nech sa páči,  

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

Ja tomu plne rozumiem, ale tieto lokality naozaj budú 

susedné. Možno to nebude trvať dvadsaťpäť rokov. Ja si 

myslím, že keď bude, tá výstavba pôjde tým tempom ako ide 

teraz, tak to bude možno desať, dvanásť rokov.  

A v čase, keď napríklad, Smaragdová ulica vznikala, 

ktorú ste spomínali, nebola na okolo žiadna súvisiaca. Dnes 

ich je tam sedem alebo osem s podobným názvom.  

A okrem toho, blížia sa voľby a nebude možné 

prideľovať názvy ulíc. Takže, neviem čo povieme tým ľuďom, 

ktorí sa tam teraz sťahujú. U nás je to veľmi šibeničný 

termín.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Vagač. 

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

Ďakujem. 

Chcem teraz hovoriť ako predseda gestorskej komisie.  

Práve keď sa, keď tu bol ten problém s s ulicou 

Antona Srholca, tak sme to chceli riešiť systematicky, 

a preto na požiadanie bola založená názovslovná komisia 

a som rád, že sa takto na založila a že takto pracuje.  
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A my do toho musíme dať nejaký systém. Lebo ak my ako 

gestorská komisia sa máme oprieť o nejaký názor, tak na to 

je presne tá názovslovná komisia. 

Takže, keď oni nám odporúčali, že to tak nemá byť, 

tak my potom na tej našej gestorskej komisie kultúrnej, tak 

my sme akceptovali ten, ten názor názovslovnej, lebo to 

považujeme za, za, za odborný ná názor. To je jedna vec.  

A druhá vec.  

Ten proces schvaľovania tej ulice je dosť dlhý. A ta, 

ja sa teraz pýtam, že, že prečo to riešime teraz, prečo, 

prečo ste neprišli na tú gestorskú komisiu, ten, tento 

názor obhajovať, prečo, prečo neboli pripomienky. Bolo to 

úplne bez pripomienok. 

Takže, kde sa, kde sa má odohrať vlastne tento, táto 

diskusia, alebo táto, by som povedal, konfrontácia týchto 

názorov. Lebo teraz už tu, teraz ten priestor nie je. Lebo 

teraz je hlasovanie áno, nie. Ale, ale to, že sa, 

napríklad, gestorská komisia mohla neprijať ná stanovisko 

názvoslovnej komisie.  

Čiže, považujem to za chybu, že to riešime až teraz, 

lebo my sa opierame o názor názvoslovnej a podľa toho sme 

aj rozhodli. 
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Takže, nevidím dôvod to teraz akože meniť. Ale, ale 

ten proces je ja jasne čistý. A hlavne je dlhotrvajúci.  

Takže vás poprosím, keď máte takýto zásadný nesúhlas, 

tak ste mo, to sme mohli diskutovať na komisii. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Dolinay. 

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

Ďakujem eee, ďakujem Maťovi za eee kvalifikované 

doplnenie.  

Eee, ja len ešte takú poznámočku k tomu procesu. Že 

blížia sa síce voľby, áno, nemali by sa pomenovávať ulice, 

ale nie s účinnosťou. Ono ich môžme pomenovať 

v zastupiteľstve s tým, že účinnosť bude platiť hneď o po 

voľbách.  

Takže prakticky tam vieme získať čas. Že pokiaľ vy si 

viete to si k tomu ešte raz sadnúť v miestnom 

zastupiteľstve v Jarovciach, tak vieme to urobiť ešte p, 

v tom akoby období pred voľbami, akurát tá účinnosť bude, 

neviem, od 1. marca, od apríla.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som sa chcel spýtať ešte raz starostu Jaroviec. 

Teda že vy v zastupiteľstve ten návrh prešiel pravdepodobne 

jednoznačne.  

Ja myslím, že Jarovčania majú nárok na to, aby si 

určili akú, aký ná názov ulice chcú mať. Či či sú s tým 

komfortní.  

A táto diskusia tu hneď v druhom bode sa mi zdá ako 

trošku, trošku mimo misu.  

Ja sa chcem tiež spýtať nanana tie voľby, pretože tam 

je potom nejaké, nejaká ochranná doba, kekedy sa nové názvy 

ulíc dávať nebudú môcť. Ako, ako to bude? Budú môcť títo 

ľudia, ak sa teraz ne neurčí názov sa zú zúčastniť volieb? 

Budú mať eee nejaké občianske preukazy, alebo proste, že 

aby ne ne neboli ochudobnení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžem asi ja logicky odpoviem na tú otázku.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tri mesiace pred voľbami, po vyhlásení volieb, až do 

volieb nie je možné premenovávať ulice.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Samozrejme, každý človek má trvalý pobyt. To znamená, 

že to nie sú ľudia, ktorí sú na ulici bez trvalého pobytu 

a čakajú na to, dokým sa urobí táto ulica. Len majú iný 

trvalý pobyt a budú hlasovať v mieste ich trvalého pobytu 

pôvodného.  

Takto, tak to má byť.  

Nech sa páči,  

pán Jenčík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No presne o tom som chcel hovoriť, že tá komisia 

potom nech vysvetľuje ľuďom, ktorí potrebujú dočerpať 

úvery, potrebujú mať trvalé bydlisko, musia vydokladovať 
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v bankách všetky tieto potrebné dokumenty a teda potom nech 

tá komisia to vysvetľuje. To je jedna vec.  

Druhá vec. Tu už nikto nerešpektuje názor tej 

mestskej časti? Keď to poslanci schválili, preboha živého 

my sa tu budeme hádať na zastupiteľstve? My tu nemáme iné 

témy dôležitejšie? Len teraz sa budeme baviť, že či sa. 

Dali ste vy návrh na na názvy tejto ulice? Ako komisia?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ako, prepáčte, ale 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Čiže, miestna časť bude donekonečna vymýšľať, kým vy 

sa rozhodnete, že tento názov nám vyhovuje? No nehnevajte 

sa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte, ale to je akože, práve preto sa to 

schvaľuje, a preto to poslanci a poslankyne majú právo 

schváliť alebo neschváliť. Akože? Že im.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, na to predsa. Na 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takto. na 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ja iba chcem povedať, že, že na to boli no normálne 

je vytvorená platforma, kde sa to diskutuje. Neviem, či tam 

pán starosta bol, alebo nebol. Obhajovať ten názov, ale 

nemá tá diskusia prebiehať asi tu, ale na to sú platformy, 

kde sa tieto veci diskutujú. Na to to bolo vytvorené. A je 

jasné, že by mal byť nejaký, keď, keďže za to zodpovedajú 

v v me zastupiteľstvo hlavného mesta, tak to treba obhájiť 

aj pred zastupiteľstvom hlavného mesta, akože. To je, to je 

proste tak.  

Akože, Devínska Nová Ves si schválila tiež nejaký 

názov, ktorý potom tunák neprešiel.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

V každom prípade, neviem kto ako bude hlasovať, ale 

bolo by dobré, aby sme možno tento bod rozdelili, aby, aby  

sme. 

Čo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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(gong) 

Eee. To znamená, že  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

asi. 

Takto. Že neviem ako dopadne toto hlasovanie teraz, 

ale bolo by dobré, aby keď sa neodhlasuje tá jedna ulica, 

ja v tomto prípade tiež vyzývam na to, aby sa rešpektovala 

mestská časť, ale urobme to ak, ako posledný krát. Odteraz 

keď nejaký starosta bude chcieť premenovať nejaké veci, 

musí to dať v dostatočnom čase, aby nevznikol ten bod, že 

ľudia nebudú mať kde mať trvalé bydlisko pomaly. Lebo akože 

zrazu tu je nejaký tlak.  

A hlavne, to si treba prísť a obhajovať. Normálne 

diskutovať na tých dvoch komisiách.  

To znamená, že ak.  Či neurobíme pre istotu to, že to 

rozdelíme. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nemusíme.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Okej. 
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Tak dajme hlasovať. Dobre. 

Tak diskusia je na konci. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto bode 

programu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Pán primátor, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Á, dávam slovo.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam slovo návrhovej komisii (predsedajúci hovorí so 

smiechom) 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ja, ja vzhľadom na to, že nebol daný žiadny 

pozmeňujúci návrh, ani procedurálny návrh na hlasovanie 

nejaké samostatne, tak hlasujeme o tom návrhu uznesenia ako 

o celku a tak ako bol predložený.  

Čiže, pre istotu to prečítam. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, schvaľujeme 

hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc a zmene názvu ulice v mestských 

častiach Bratislava-Jarovce, Bratislava-Devínska Nová Ves a 

Bratislava-Rača s účinnosťou od 15. novembra 2019. 

Takto znie uznesenie. 

Pán primátor,  

môžte dať o ňom hlasovať ako o celku. 

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. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 66 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov a poslankýň. 

 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 

Bod č. 2-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava- 
Jarovce, Bratislava-Devínska Nová Ves, Bratislava-Rača 

 Prítomní: 38 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 4 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ZDRŽAL SA 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 ZDRŽAL SA 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel 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 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-

Jarovce, Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Rača 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských 

častiach Bratislava-Jarovce, Bratislava-Devínska Nová Ves a 

Bratislava-Rača s účinnosťou od 15. 11. 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 3 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O ZMENE NÁZVU ČASTI 
NÁMESTIA V MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Bod číslo tri. Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej repu republiky 

Bratislavy o zmene názvu časti námestia v mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Nech sa páči, máte, moji kolegovia majú slovo. 

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

Dobrý deň. 
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Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

návrh všeobecno záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy bol spracovaný na základe 

uznesenia miestneho zastupiteľstva príslušnej mestskej 

časti. 

Názvoslovná komisia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy prijala nasledovné uznesenie: 

Názvoslovná komisia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy súhlasí s predloženým návrhom 

pomenovania časti Námestia esenpé (SNP) na Námestie Nežnej 

revolúcie v území len pred š Starou tržnicou. 

Komisia pre kultúru, média a ochranu kultúrneho 

dedičstva mestského zastupiteľstva odporúča schváliť 

predložený návrh všeobecno záväzného nariadenia hlavného 

mesta o zmene názvu časti námestia v mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Tento návrh všeobecno záväzného nariadenia hlavného 

mesta je od 1. októbra do 24. októbra vyvesený na úradnej 

tabuli a na internetovej stránke hlavného mesta.  

Gestorská komisia berie na vedomie doručené 

pripomienky občanov a v súlade so stanoviskom názvoslovnej 

komisie hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 
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odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh 

všeobecno záväzného nariadenia. 

Ďalej. A mieská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča  mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy schváliť návrh všeobecno 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy o zmene názvu časti námestia v mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. 11. 2019. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Poslanec Vallo, 

nech sa páči. 

MUDr. Jakub   V a l l o ,    poslanec MsZ: 

Ja by som sa k tomuto bodu chcel iba vyjadriť tak 

filozoficky, že preč predčasom sme tu mali znepokojených 

matiek, ktoré nám posielali mejly (maily), potom sme medzi 

kolegami mali znepokojených poslancov, ktorí boli veľmi 

vyrušení tými týmito mejlami (mailami), ktoré boli 

podpísané. 
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Ja by som chcel iba n na margo tohto podotknúť, že my 

pravidelne dostávame do schránok anonymné mejly (maily) 

a v tomto prípade sa m, iba zrekapitulujem. 

Dostali sme aj od nejakej Spoločnosti Miroslava 

Válka.  

Chcel by som povedať všetkým poslancom, aby boli 

úplne kľudní a chcem to aj takto deklarovať. Je to falošná 

stránka. Tá stránka zneužíva meno môjho starého otca. Ja sa 

voči tomu ohradzujem. A toto by mali byť veci, ktoré mňa 

viacej znepokojujú, ako znepokojené matky.  

Falošné, falošné profily, anonymy a ľudia, 

zneužívajúci cudziu identitu.  

Ja som sa cítil, sa cítim stále hlboko dotknutý tým, 

že niekto  zneužil a hlboko nepochopil môjho starého otca. 

A bola to iba špinavá politická hra. 

A po poprosím, chcel som to deklarovať takto. Odsúdiť 

to verejne, lebo tak to cítim. A nemôžem to nechať 

nepovšimnuté, že niekto sa zahráva takto eee s identitou 

cudziou. A v tomto prípade som sa musel ozvia ozvať, keďže 

sa to týka mojej rodiny, môjho starého otca.  

Tak ďakujem aj ostatným. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

MUDr. Jakub   V a l l o ,    poslanec MsZ: 

Poslancov, aby tento mejl (mail) nebrali do úvahy, 

ktorý nám došiel. Je tá stránka je falošná. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne, 

pán primátor. 

Nedá mi nezareagovať na pána poslanca Valla.  

Eee. To, čo sa deje v tomto meste s antikampaniami je 

už úplne absurdné a naberá to naozaj eee neakceptovateľné 

rozmery.  

Dotýkalo sa to nie len pred voľbami, kedy boli 

predmetom atakov bola pani starostka Čahojová, bol pán dnes 
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starosta, eee, starosta Petržalky, poraďte mi, Hrčka, eee, 

eee, Hrčka. Pani starostka Aufrichtová. Bohužiaľ, sa to 

týkalo aj mojej osoby.  

V prípade toho Ružinova, ja musím povedať, že tam je 

absurdné aj to prepojenie, to čo čítame dnes v treme 

(Threema), že tam vychádzali prieskumy, ktoré boli od 

agentúry úplne neznámej, vychádzali v Globe. Bola za tým 

pani Ruttkayová. Jednoducho, toto je niečo 

neakceptovateľné. 

Pozerám sa na pani námestníčku, aj jednu, aj druhú. 

Týka sa ich takisto antikampaň.  

Prestaňte s tým. Nechajte mesto normálne fungovať! Je 

to (gong) abs 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Adam Berka. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som rád povedal len toľko, že touto témou 

pomenovania námestia sme sa zaoberali na eem zasadnutí 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 74 

mestskej časti Staré Mesto. Eee. Prebiehala pod veľmi, 

veľmi výdatná diskusia, ktorá trvala možno dve hodiny. 

A avšak niesla sa v konštruktívnom duchu. A a výsledkom 

čoho nakoniec bolo to, že miestne zastupiteľstvo mestskej 

časti Staré Mesto sa veľkou väčšinou hlasov dohodlo na tom, 

že Námestie Nežnej revolúcie je vhodný názov. 

Eee. Takto sa rozhodlo na základe viacerých 

argumentov, ktoré počas tých dvoch hodín odznievali. Ale 

jedným, jedným z tých najdôležitejších bo, najdôležitejších 

bol práve ten, že ááá, že Nežná revolúcia, ktorá sa konala 

v tomto, v tomto priestore, odkazuje, aj toto námestie nové 

odkazuje práve na to dianie, ktoré sa vzťahuje k k danej 

lokalite. A a je v podstate takou, takým živým mementom ľu 

v ľuďoch, ktorí, ktorí ten tieto momenty zažili.  

Toto bolo v kontraste možno k úvahám u, mmm, 

pomenovať toto námestie po 17. novembri, ktorý, ktorý je 

spojujúcim momentom možno na tej časovej osi, avšak pre 

poslancov a väčšinu poslancov mestskej časti Staré Mesto 

bol práve ten lokálny rozmer toho, toho názvu smerodajný. 

A som veľmi rád, že nakoniec na tomto padla zhoda 

a a mestské, mestské, teda miestne zastupiteľstvo tento 

návrh podporilo.  

Len toľko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Pán kolega,  

ja si  práve nemyslím, že by to bolo to lokálne v tom 

priestore sa odohrávala Nežná revolúcia. Nežná revolúcia sa 

odohrávala predovšetkým v hlavách ľudí, ktorí zažívali 

štyridsať rokov komunistického teroru a odohrávala sa na 

Hviezdoslavovom námestí, pochodovalo sa cez mesto na 

Gottwaldovo námestie a gro sa odohrávalo na Námestí 

Slovenského národného povstania. Nie pred Starou tržnicou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Tri poznámky.  
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Eee. Ja som, v SNP som nebojoval, ale na Námestí 

Nežnej revolúcie, teda v budúcom názve som bol. A ale 

myslím si, napriek tomu, že oba obe tie historické udalosti 

majú svoje zásadné postavenie v dejinách, a preto sa teším, 

že aspoň časť toho námestia bude pomenovaná aj po tej 

udalosti, ktorú nazývame Nežná revolúcia. 

Druhá poznámka je, ja som to aj na komisii hovoril, 

že to už z čisto technickéh, z technického hľadiska, že ak 

náhodou boli podané nejaké žiadosti pred premenovaním toho 

námestia o zaujatie námestia, tak aby sa to jednoducho 

ponechalo, dodržalo, aby to neslúžilo nejako na vlastne 

zamietnutie len kvôli tomu, že sa to teraz premenuje, tých, 

ktorí požiadali ešte pred premenovaním.  

A tretia vec. A to je tiež, má technický charakter.  

Dostali sme tu námietku od pani starostky Čahojovej, 

že sa hlásila ešte v limite, hoci ten systém to už 

zaznamenal inak. Pravdepodobne to bolo tak na hrane. Tak 

vás chcem, pán primátor, požiadať, aby ste pani starostke 

ešte udelili slovo, lebo ten systém ju nepustí.  

Ďakujem pek. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, samozrejme. 
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Ďakujem. 

Pán poslanec Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, 

pán primátor. 

Ja sa ospravedlňujem, ja budem troška osobný a na 

nadviažem na ten mejl (mail), ktorý spomínal váš pán brat.  

Eee. Ja, priznám sa, že nepoznal som tú vašu rodinnú 

históriu, eee, ale, eee troška ma to prekvapilo, čo tam 

písala tá spoločnosť, ale chcem povedať, že o to viac si 

vážim váš osobný prístup k Nežnej revolúcii a a k týmto 

záležitostiam.  

Ja budem hlasovať za.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Ďakujem eee za slovo. 

Chcel by som len požiadať kolegov, že myslím, že je 

to veľmi dôstojné a dobré, ak pri tomto výročí, tridsiatom 

výročí Nežnej revolúci, eee, pomenujeme toto námestie.  

Okrem toho, že, ako hovorila pani Čahojová, sa to 

odohrávalo aj v ľuďoch, aj, aj v hlavách, ale aj na 

námestiach. A skutočne môžem povedať, že dneska je v Starom 

Meste problém nájsť miesto, dôstojné miesto, kde by to 

mohlo byť. A myslím si, že týmto spôsobom sa to podarilo. 

A vďaka, že, že sa toto podarilo sa to aj dôstojne môže 

osláviť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, pani Čahojová, ktorá dostala výnimku, lebo 

systém ju nejak nezobral.  

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

Vážený pán primátor,  

veľmi pekne ďakujem za to, že ste mi u udelili slovo, 

napriek teda tomuto problému časovému. Ja som nechcela 
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vystúpiť úplne posledná, ale jednoducho, z tohoto dôvodu sa 

to stalo.  

Chcela som požiadať pána kolegu Lenča, aby mi 

prepustil jeho diskusný príspevok, že poviem teda jeho 

stanovisko, aby zaznelo.  

Takže ešte raz, veľmi pekne ďakujem.  

Ja poprosím, ak by som náhodou vyčerpala svoj limit, 

aby sa mi predĺžil automaticky.  

Vážený kolegovia, kolegyne,  

hlavne tí mladší teda, ktorí ste tu medzi nami 

a ktorí možnože úplne ste neboli všetci svedkami priamymi 

tých udalostí.  

Ja som bola 17. novembra vo vysokom štádiu 

tehotenstva a s jedným malým dieťaťom doma, na námestiach 

od prvého dňa. Aj na pochode. Bola som aj na Sviečkovej 

manifestácii, ktorá, bohužiaľ teda, no alebo našťastie, som 

bola za bariérou, za kordónom policajtov so psami a s tými 

všetkými s tou výbavou a nebola som v dave ľudí, starých 

žien a mladých na, mladých aktivistov, ktorí boli polievaní 

v hroznom počasí ľadovou vodou a potom ešte eee 

perzekuovaní na Februárke.  

Eee, bola som na všetkých možných pochodoch a na 

všetkých možných eee vystúpeniach, námestiach, 
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zhromaždeniach na Námestí Slovenského národného povstania. 

Napríklad, keď sa prevalila prvý raz Gorila. Keď sa 

rozplynuli, alebo rozložili protesty Gorila, som dvesto dní 

so skupinou iných ľudí okupovala Generálnu prokuratúru, 

v úvodzovkách, bez pozorností médií, bez podpory akejkoľvek 

politickej strany, bez zázemia technického, bez peňazí, bez 

pódií, bez ozvučenia sme stáli rovno medzi dverami pána 

Dobroslava Trnku a upozorňovali sme na zločiny spojené 

s Generálnou prokuratúrou a s nevyšetrovaním vecí, ktoré sa 

diali v spoločnosti od takzvanej Nežnej revolúcie.  

Napriek tomu, že som b, ab, stála som na námestie Za 

slušné Slovensko a za mnohé iné veci, nikto ma nemôže 

upodozrievať z toho, že by som nebola aktívnym občanom 

Slovenskej republiky.  

Napriek tomu sa mi nepáči fragmentácia Námestia 

Slovenského národného povstania, aby sa jeho časť 

premenovala na Námestie Nežnej revolúcie. Nevidím logiku, 

aby to bolo práve to miesto. Nevidím v tom logiku. A môže 

sa stať, že keď príde iná politická moc po nás niekto iný, 

tak si odsekne zase nejaký iný kus, nejaký kus inej ulice 

a pomenuje si to podľa svojho gusta. 

A takto vlastne pretvárame, tak ako sa mesto pretvára 

vrstva po vrstve, tak od Gerlachovského štítu sme mali 

Hitlerov štít, Stalinov štít a neviem čí všetkým mozny 

možný štít. Hlavné námestie, teda tr Trhové námestie sa 
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premenuvávalo počas rôznych politických režimov a tak 

ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej.   

Neviem, či práve toto by sme chceli vo chvíli, keď 

vieme, ako sme s Nežnou revolúciou naložili. Kam sme to po 

tridsiatich rokoch dopracovali. Či tí ľudia, ktorí tam 

naozaj neohrozene na tých námestiach stáli a všeličo 

riskovali, čo sa dnes už možno až tak neriskuje, napriek 

tomu, že boli zavraždení dvaja mladí ľudia a možno nie len 

oni, ale či by sme ich na tie námestia dnes dostali, keď 

vidia, ako sme s tou príležitosťou slobody naložili.  

Naložili sme s ňou tak, že nám dnes vládnu zločinci. 

Zločinecké chápadlá, alebo chobotnice chápadlá siahajú do 

najvyšších kancelárií tejto republiky. A do najvyššie 

postavených postelí.  

Asi všetci viete o čom hovorím.  

Vybe. Vypustovali sme si tuná vrstvu nedotknuteľných, 

na ktorých nedokážu siahnuť prokuratúra, polícia, 

vyšetrovatelia, súdy.  

Takže, mrzí ma, ja nevidím dôvod na oslavu 

premenovávaním. Ja vidím dôvod na to, aby sme pietne mlčali 

a pracovali a snažili sa to zmeniť.  

Stačí sa po (gong) kúsok za naše hranice, 
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ďakujem za predĺženie,  

kde bola takzvaná spievajúca revolúcia. Hovorím 

o pobaltských krajinách, kde sa ľudia držali 

v stákilometrových reťazie za ruky a niekam to oni môžu 

teraz spievať. Môžu sa radovať. Môže im byť do spevu. Nám 

je do plaču. Lebo oni to naozaj niekam dotiahli.  

Ja by som chcela upozorniť, že Námestie Slobody. 

Viete ako volajú dnes Námestie Slobody mladí ľudia? Volajú 

ho Gotko. Nie Námestie Slobody, ale Gotko. Stretneme sa na 

Gotku. Ja si myslím, že o päť rokov si budú myslieť, že to 

je námestie, ktoré je pomenované podľa Karla Gotta.  

Eee. Pamätám si, eee za predchádzajúceho primátora, 

že tak možno v náznakoch nepriamo naznačoval ako sa mu 

nepáči Slavín. Dlhší čas Slavín nebol ani osvetlený. Možno 

z technických dôvodov. Ale jednoducho, nebol. Možno 

prekážal.  

Ja si myslím, že Námestie esenpé (SNP) je takým 

symbolom historickej udalosti, boja proti fašizmu, boja 

proti takému zlu, aké tu ešte doteraz nikdy nebolo, a teraz 

naozaj slovo fašizmus je často skloňované v tejto 

spoločnosti, že by sme nemali, nemali tento symbol národnej 

hrdosti okliešťovať. Fragmentovať.  
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Ja by som si veľmi želala, aby eee, aby sme tento 

krok neurobili a aby sme našli iné miesto, je to možno 

ťažké, ale nie nemožné. Ako hovorím, Gotko ešte stále je 

k dispozícii.  

Takže, ja som povedala otvorene na mestskej rade, že 

nebudem za tento návrh hlasovať. Teraz som vám povedala 

svoje dôvody. A viem, že pravdepodobne napriek môjmu názoru 

tento návrh odhlasujete. Ale veľmi pekne by som vás 

poprosila, aby ste sa nad tým, čo som povedala, aspoň 

zamysleli. 

Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.  

Ďakujem, pán primátor, za to, že ste mi udelili 

slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne,  

pani starostka, za váš príspevok.  

Dokým prejdeme k ostatným faktickým, ja iba poviem, 

(gong) mmm, mi dovoľte iba zareagovať, možno povedať 

niektoré veci, ktoré som možno viacerým z vás hovoril, ale 

nezazneli tu úplne takto pred všetkými. 
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Samozrejme, že celá táto snaha začala tak, že ma 

niektorí ľudia, ktorí boli veľmi blízko udialostiam 

v osemdesiatom deviatom vyzvali, aby sme premenovali celé 

Námestie esenpé (SNP) na Námestie 17. novembra.  

Ja som presvedčený a myslím, že hovorím za všetkým, 

že eee, mmm, Slovenské národné povstanie je jedna ak nie 

najvýznamnejšia, určite so 17. novembrom 1989 pre mňa 

najvýznamnejšia historická udalosť našej krajiny 

a v žiadnom prípade by sme nechceli nijakým spôsobom to 

námestie ohroziť.  

Mal som viacero stretnutí s Protifašistickými 

bojovníkmi, bol som aj u nich, boli oni u mňa viacej krát, 

publikoval som aj list všetkým do ich časopisu Bojovník, 

kde vysvetľujeme túto vec.  

Veľmi v peknej diskusii sme sa zhodli na tom, že 

(gong) (poznámka: nezrozumiteľné slovo) zhodneme, ale, ale 

budú minimálne prizvaní ako expert, do expertnej skupina na 

rekonštrukciu Námestia esenpé (SNP). Ideme investovať 

nemalé prostriedky do toho, že nám Námestie Mosta esenpé 

(SNP) aj s tým odkazom, ktorý nesie, je tam, je, bude, bude 

zrekonštruované, bude vyzerať normálne. 

Ja si myslím, že, nechcem sa dotýkať všetkých tých 

politických vecí, o tom by sme tu  mohli diskutovať dlho, 

dneska máme, dneska sme trošku ďalej, sme poučení. Mali sme 
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Most esenpé (Most SNP), ktorý bol premenovaný na Nový most 

a a nakoniec sa vrátil ten názov na Most esenpé (Most SNP). 

Myslím si, že celou spoločnosťou ide jednoznačný 

názor a normálnou spoločnosťou jednoznačný názor na význam 

pamiatky esenpé (SNP) a význam v dnešných časoch, keď sa 

extrémizmus rozširuje a dostáva sa a je v parlamente. Eee. 

Normálni ľudia historický odkaz esenpé (SNP) nespochybňujú. 

A pevne verím, že práve tým, že tam pridáme aj to 

Námestie sedemnásteho alebo Nežnej revolúcie, už nebudú 

žiadne tlaky inej zase skupiny obyvateľstva, aby sa 

Námestie esenpé (SNP), alebo to námestie kde revolúcia sa 

najmä odohrávala, premenovala na Námestie Nežnej revolúcie.  

Takže, takto to je. Ale som rád, že o tom 

diskutujeme. Je to citlivá vec, aj keď veľmi dôležitá vec.  

Tak ďakujem, že ste ma vypočuli a poďme ďalej na vaše 

príspevky.  

Pán Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Vážim si, pani kolegyňa, tie slová, ktoré ste 

povedali a je to pre mňa potešením, že po tridsiatich 
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rokoch tu, nie že by ste bola ojedinelá, kto by tu sedel 

z tých, ktorí boli v novembri a potom aj neskôr na ul na 

námestiach v mene slobody, ale že o tom hovoríte otvorene, 

sa k tomu hlásite.  

Chápem aj tú emóciu. Iste si ju viem predstaviť 

rovnako ako vy.  

Nemyslím ale, že je dôvod na pietne mlčanie kvôli 

revolúcii, aj keď momentálne je veľa dôvodov kritizovať 

systém, ktorý sa vykĺbil z kĺbov a naozaj naložil s odkazom 

revolúcie úplne absurdne. Také veci treba prekonať a nie 

plakať.  

Takže nie je dôvod ani pietne mlčať, ani plakať 

(gong) nad Novembrom osemdesiat. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

mmm. tak pán Budaj má v tejto diskusii špeciálnu 

pozíciu, to sa asi zhodneme, tak prosím vás, predĺž, dajte 

mu rovno jednu faktickú ešte ďalšiu. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Že chápem primátorove úsilie ako nejaké riešenie. Tá 

myšlienka premenovať Námestie Slobody je určite podnetná, 
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zaujímavá a bol by som rád keby primátor povedal, či sa ňou 

zaoberali.  

V každom prípade premenovanie časti námestia a ja som 

to povedal takisto na mestskej rade, by mala byť naozaj aj 

geograficky oddelená časť, nie iba politické gesto pre 

polovicu námestia.  

Za druhé chcem povedať, že má to výhodu, že je to 

zhruba na miestach, kde sa väčšina demonštrácií odohrávala 

a tá spojitosť s Námestím esenpé (SNP) iste nie je nikomu 

proti srsti. Sú to dve, dva gestá demokratického 

občianstva, na ktorých stojí súčasná štátnosť.  

Len potom naozaj beriem stále vážne a znovu to chcem 

povedať aj na tento záznam, prísľub primátora, že (gong) 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo), ktorý za 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Že pamätník esenpé (SNP), ktorý zabral námestie, 

preto je bývalý režim potreboval vybudovať taký pamätník, 

ktorý znemožní používanie verejného priestoru občanom, že 

ten pamätník bude rekonštruovaný a premiestnený alebo 

posunutý tak, aby to námestie patrilo ľuďom a nie, nie 

pripomínaniu toho, ako bývalý režim chcel zmariť 

demonštrácie. Chcel zastavať námestie rozťahujúcim sa 

Kulichovým pomníkom, ktorý mal vyhnať ľudí z toho námestia. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja mmm. Ďakujem pekne. 

Ja iba upresním jednu vec. V zadaní architektonickej 

súťaže, ktorú vyhlasujeme zanedlho, bude to, že pamätník 

esenpé (SNP) bude ponechaný v tých miestach na Námestí 

esenpé (SNP). Nechcel by som, aby vznikli nejaké 

pochybnosti. Lebo to som sľúbil aj protifašistickým 

bojovníkom. Bude ale upravená tá plocha pred ním, keď na to 

dostaneme licenčné práva, ktorá, ktorá presne robí to, že 

sa to Námestie esenpé (SNP) rozčesúva do dvoch ulíc. 

Poďme ďalej. 

Eee, pán Brat. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel iba v krátkosti poopraviť.  
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Hovorilo sa tu o fragmentácii. Nejde o fragmentáciu, 

pretože to námestie bolo historicky samostatné. Skôr 

paradoxne by sa dalo hovoriť, že súčasná podoba vznikla 

kolektivizáciou. Ale to námestie bolo samostatné. A myslím 

si, že práve preto je vhodným kandidátom na to, aby 

opätovne malo samostatný názov.  

Určite budeme hrdí na to, ak dve tak významné dejinné 

udalosti za Slovákov a Slovenky, to znamená esenpé (SNP) 

a osemdesiaty deviaty budú mať námestia rovno veľa seba.  

A zároveň za tých mladých ľudí, ktorí tu boli 

spomínaní. 

Mimochodom, ja som bol v osemdesiatom deviatom na 

námestí, sedel som otcovi na ramenách.  

Chcem povedať, že pre mňa je práve to námestíčko pred 

Starou tržnicou jedno z tých najslobodnejších 

a najpríjemnejších v Bratislave. A tam tá atmosféra je pre 

mňa do určitej miery symbolom toho, za čo sa štrngalo v tom 

osemdesiatom deviatom.  

Takže, pre mňa je to veľmi zodpovedajúce. (gong) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Teraz si zoberiem slovo ja, lebo tak to vyšlo. 

Ja by som chcela  povedať k tej fragmentácii tiež pár 

slov. 

Pani starostka,  

podobným spôsobom sa v roku 2008 vytvorilo Námestie 

Eugena Suchoňa. Alebo v v dvetisícosemnástom roku Námestie 

Tomáša Garika Masaryka (Tomáš Garriquie Masaryk) alebo 

v dvetisícdvanástom Námestie Franca Lista (Franz Liszt). 

Čo sa týka Námestia Slobody, ja možno niektorí ľudia 

ho volajú Gotko, ja registrujem skôr, že ho volajú ľudia 

Námestie Slobody alebo Slobotko v skratke, keď sú to mladí 

ľudia.  

A ja by som ešte chcela povedať dve veci.  

Jedna vec je tá, že vážime si Námestie esenpé (SNP) 

aj samotný pamätník a momentálne dochádza, možno si to 

niektorí všimli, možno nie, k oprave poškodených častí 

obkladu a dlažieb. To je akoby možno dôležité povedať práve 

kvôli tomu, že tu s námestím alebo s s výročím esenpé 

(SNP), alebo s udalosťami esenpé (SNP) myslíme vážne. 
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A druhá vec je tá, možno trošku k tej slobode. Že 

áno, (gong) naša spoločnosť mmm. 

Môžem ešte dohovoriť jednu vetu? 

Naša spoločnosť možno teraz prechádza naozaj ťažkým 

obdobím, ale ešte stále máme možnosť vyjsť do ulíc 

a ovplyvniť to, čo sa deje v tejto spoločnosti. 

Ďakujem. 

Á, pani Pätoprstá, nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcem vás poprosiť, aby ste si všetci pozreli mapku 

a vypočuli si, alebo teda akceptovali to, čo povedal kolega 

predo mňou. To bolo naozaj pôvodné námestie a aj a, aj 

urbanisticky je to samostatná časť, ktorá naozaj si zaslúži 

aj samostatné, vrátenie nejakého samostatného mie mena.  

A čo sa týka toho, tej myšlienky. Ja som práveže 

šťastná, že sa tieto dve, dva názvy spojili a sú našim 

základom pre našu, pre našu budúcnosť. Pretože obidva 

symboly sa spojili.  
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Niekto nás chcel rozdeliť. Niekto si nazvo nazval 

svoju firmu Slobodný vysielač a chcel znehodnotiť túto 

pamiatku. Toto jej vraciame. Vraciame Slovenskému národnému 

povstaniu to, čo nám prinieslo. A čo bolo podkladom 

a základom aj pre Nežnú revolúciu.  

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák,  

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

My sme sa naozaj na kultúrnej komisii tým zaoberali. 

Bol to samostatný bod. Bola tam dosť, pomerne dosť veľká 

diskusia. A presne ako už bolo povedané, že sme to riešili 

s viacerých hl hľadísk. Nebolo to taký hurá systém, že 

teraz nejakú emóciu ideme dať na papier. Nakoniec komisia 

bola len jedna v rade z tých orgánov, ktoré sa tým 

zaoberali.  

Ja tiež som zvažoval, že či to má aj, že či je to aj 

možné. Ako to bolo his historicky dozadu, že to bolo aj 
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samostatné námestie a podobne. Čiže, tohto by som sa vôbec 

neobával. 

Navyše, nezasahuje sa vlastne do toho priestoru, kde 

je tam teraz ten pamätník SNP. Čiže, ja myslím, že to toto 

naozaj chce hlavne veľké pochopenie aj od tých, ktorí majú 

skôr tendenciu si uzurpovať celý ten priestor ako len pre 

seba. A nie nie je na to, nie je na to dôvod.  

Ja som, zopakujem, ešte rád, že tam, tam tá 

pripomienka tej Nežnej revolúcie bude. Eee. Myslím, že to 

patrí k tomu námestiu, aj k tej časti teda toho námestia 

terajšieho.  

A, ono je to (gong) vždy tak, no, už nedo 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vallo. 

MUDr. Jakub   V a l l o ,    poslanec MsZ: 

Ja by som chcel len poznamenať, aby sme, nedá mi to, 

sa vyvarovali istej bagatelizácii toho odkazu Nežnej 

revolúcie.  

Ja som tam tiež bol na ramenách svojho otca. Môj brat 

tam bol. Pán Brat tam bol teda tiež ako vidím na ramenách.  
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Nepamätám si moc z tých udalostí. Ale to, čo nám 

Nežná revolúcia priniesla, vážme si toho. Ja by som iba 

povedal, teda, vložil by som do svojich úst citát klasika 

Karla Kryla, ktorý povedal, ktorý spieva, že Děkuji, děkuji 

za nezdá jenž naučí mne píly, děkuji za bolest, jenž učí 

mně ste tázat.  

Akokoľvek sme možno sklamaní tým, čo sa deje teraz 

v spoločnosti, ja ďakujem za to, za Nežnú revolúciu a za 

to, že môžem jej benefity teraz si užívať. A poviem to tak, 

užívať, áno.  

Ďakujem. Děkuji.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Polakovič. 

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

Eee. Ako člen kultúrnej komisie som sa zúčastnil 

celkom eee dlhej diskusie na túto tému. Eee veľa vecí tu 

zaznelo. Ja chcem naviac zduplikovať to, čo povedala pani 

Pätoprstá ohľadom toho spájania tých dvoch míľnikov. 

Čo je pre mňa osobne veľmi zaujímavé a dôležité je, 

keď som mal štrnásť rokov a bol som na tom námestí, tak 
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akurát ako mladý človek sme stáli v tých miestach, ktoré 

bude niesť teraz tento názov.  

Čiže, pre mňa tiež to je špeciálny dôvod, prečo 

zahlasovať za.  

A ďakujem za tento návrh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Adam Berka. 

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

Ďakujem pekne. 

Reagujem na pani Čahovovú, keďže toto je faktická 

poznámka.  

Ja úplne súhlasím s tým, čo ste povedali a rozumiem 

tomu, ako vnímate súčasné aj porevolučné dianie. Avšak my 

takisto vieme, čo sa dialo po Slovenskom národnom povstaní. 

Napriek tomu vieme povedať, že tak ako Slovenské národné 

povstanie, tak aj Nežná revolúcia sú dve najdôležitejšie 

historické udalosti našej novodobej histórie a zaslúžia si, 

aby sme si ich symbolickou formou nejakým spôsobom 

pripomenuli.  
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A o to krajšie bude, že pôjde o dve susediace 

námestia, ktoré budú stáť takto tesne veľa seba.  

Ďakujem. To je všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam s slovo návrhovej komisii.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Už je tam stopka. Ospravedlňujem sa.  

Dobre. Tak dneska boli špeciálne výnimky, tak jednu 

faktickú rýchlu ešte. Pani poslankyňa Poláčiková.  

A ešte vidím pani (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

Ďakujem,  

pán primátor, za slovo. 

Chcela by som povedať, že 17. november začal 16. 

novembra. A som jedna z tých ako poslucháčok Filozofickej 

fakulty, ktorá spred ministerstva školstva, kde je teraz 

ministerstvo poľnohospodárstva, išla práve pred na Mierové 

námestie, terajšie námestie Hodžove námestie, kde sme 
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požadovali dialóg. A ja si. A išli sme presne popri Starej 

tržnici. 

Chcem povedať vlastne tým, že tento priestor, ktorý 

je pred Starou tržnicou je živý priestor. Nežná, na 

pomenovanie Nežnej revolúcie zas si zaslúži taký priestor, 

ktorý nie je pietny, ktorý je živý, kde sa ľudia 

stretávajú, pretože Nežná revolúcia spustila niečo také, čo 

sme tu doteraz nemali, a to je budovanie občianskej 

spoločnosti. 

Doteraz som si nikdy nerobila spomienkový optimizmus, 

ale chcela  by som vás všetkých poprosiť, aby sme ten odkaz 

Nežnej revolúcie, ktorý začal 16. novembra v Bratislave 

a nie v Prahe 17. novembra, pripomenuli takýmto spôsobom 

ako, ako po toľkých rokoch, pretože sme na to dlho čakali. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Pani starostka Čahojová s faktickou. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja len záverečné slovo. 

Vážení kolegovia,  

všetkým vám ďakujem za tieto názory. Ja si ich 

uvedomujem, ja ich rešpektujem. Ja som len potrebovala, aby 

zaznelo aj toto moje stanovisko. Ja si vás vážim, ale isté 

je, že keby tá revolúcia nebola, tak väčšina z nás by tu 

nesedela a sedeli by tu príslušníci z tej strany 

uniformovaní rovnakého názoru.  

Takže, ja si vážim, že som vám to dnes mohla povedať. 

A budem hlasovať, tak ako som povedala. 

Ďakujem vám veľmi pekne. 

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. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu schvaľuje návrh všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy o zmene názvu časti námestia v Mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. novembra 2019. 

Môžte dať o tom hlasovať, 

pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťtri, proti jedna, zdržalo sa jedna a 

nehlasovalo jeden poslankýň alebo poslanec. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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(poznámka:  potlesk) 

Poďme na bod štyri. 

Áno.  

Ďakujeme, určite si to zalúži potlesk. 

 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 

Bod č.3-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti 
námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 Prítomní: 35 Áno 33 Nie: 1 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   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 ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  NIE J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti 

námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 102 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti 

námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

s účinnosťou od 15. 11. 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 4 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY O 
PREVÁDZKOVANÍ HAZARDNÝCH HIER NA 
ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných 

hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy. 

Poprosím.  

Matúš,  

ty budeš? Matúš? Ty budeš, hej?  
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poprosím šéfa sekcie eee eee financií pána Luptáka. 

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

financií: 

Ďakujem pekne. 

Predkladáme ten návrh všeobecno záväzného nariadenia 

o hazardných hrách v nadväznosti na zmenu zákona 

o hazardných hrách, respektíve o novom zákone o hazardných 

hrách. 

Účelom tohto nariadenia je, teda, v kontexte toho 

zákona obmedziť riziká vyplývajúce z hazardu v tej 

najväčšej možnej miere, ktorý ten zákon umožňuje bez 

petície. Eem. De detaily sú sú v tej dôvodovej správe 

a v tom samotnom vézetenku (VZN). 

Vézetenko bolo teda distribuované aj na všetky 

mestské časti. Pripomienky máte myslím že na stole 

zapracova, ich zapracovanie alebo nejaké vysporiadanie. 

Zverejnené bolo teda na úradnej tabuli na 

pripomienkovanie verejnosti. Nedošli žiadne pripomienky 

verejnosti.  

Eem a rovnako bolo teda odo odoslané na úrad pre 

dohľad nad hazardom. Eem, (poznámka: počuť ženský hlas „pre 
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reguláciu ...“) pre reguláciu hazardných hier. Taký je ten 

správny názov.  

Takže, všetky tie zákonné povinnosti boli splnené.  

Ak možno ešte máte niečo na doplnenie, čo sa týka 

nejakého toho obsahu. Hej? že sú tam všetky tie zákonné 

možnosti, ktoré nám umožňujú regulovať ten hazard. Sú 

zapracované. To je vzdialenosť od tých stanovených 

zariadení, či už sú to školy a tak ďalej, eee, respektíve 

vzdialenosť od inej herne nejaká maximál, minimálna.  

A je tam tých dvanásť dní, počas ktorých nebudú môcť 

byť tieto herne prevádzkované.  

Takže, asi toľko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja iba doplním to, že my diskutujeme aj v súčasnej 

dobe aj s inými subjektami, ktoré majú záujem o to, ako 

rozbehnúť petíciu na to, aby sme mali novú petíciu. Nové 

hlasy a a pustili sa do do boja z hazardom opäť raz.  

Takže, budeme určite chcieť na to využiť voľby, ktoré 

sa blížia.  
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To je len informácia.  

Keď budeme mať viac informácií a bude to celé 

dohodnuté, čiže, dneska na to sedíme, tak, tak poviem 

ďalej.  

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán Káčer,   

máte slovo. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja samozrejme vítam aj takúto reštrikciu alebo 

obmedzenie hazardných hier, hlavne teda v tej oblasti, kde 

pri školách, pri škôlkách, lebo to je tá multiplikácia.  

Ale či by sa nedal spracovať nejaký materiál, aby sme 

vlastne vedeli, ja neviem, že v ktorom roku sa to ako bude 

meniť? Že my by sme mali mať relatívne dobrý prehľad 

v Bratislave, že ktoré herne čo spĺňajú, nespĺňajú a ako sa 

pri tom, ako, ako budú postupne miznúť. Myslím, že by to 

ľudí zaujímalo. Keby sa dal pripraviť nejaký taký materiál. 
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Aj pán, vám, pán primátor, že pokračujeme v nejakej 

aktivite, aby sme k nejakej regulácii hazardu dospeli aj 

v Bratislave. 

K pánovi viceprimátorovi Káčerovi len toľko.  

Ak teda aj kolegovia niektorí nevedia, alebo 

verejnosť, ktorá nás počúva. Že jednoducho sú vydané 

licencie. Tie licencie nevydáva hlavné mesto Bratislava. 

A ako som sa dočítala v materiáli, tak tie licencie dva až 

päťročné majú dokonca opciu na predĺženie. Tak si myslím, 

že sme vo veľmi nelichotivej situácii, že ten hazard, aj 

keby sme dospeli možno k nejakej úspešnej petícii, tak 

úspešná regulácia hazardu je zatiaľ v nedohľadne. Dúfajme, 

že sa zmení legislatíva. V národnej rade.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Polakovič. 

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

Ja rovno nadviaz, nadviažem na pani starostku.  

V zásade to to dohľadno sú najbližšie voľby, pretože 

tu treba zákonnú úpravu veľmi rozsiahlu. My týmto 

vézetenkom  (VZN)vlastne ideme na maximum, ktoré je 

momentálne zákon umožňuje v rámci nejakých limitov 

a obmedzení.  

Tak som momentálne vďačný aspoň za to a naozaj verím, 

že eee my ako občania budeme mať šťastnú ruku v ďalších 

voľbách a potom naši volení zástupcovia vo veľkom 

parlamente budú schopní schváliť také obmedzenie, ktoré 

efektívne eee vymaže z Bratislavy eee tieto herne. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Treba si uvedomiť, že to, čo máme dneska na stole, je 

len minimum toho, čo zákon umožňuje na na reguláciu eee 

hazardu, ktorá je v zásade bezzubá, pretože tak ako je to 

dneska zadefinované v zákone, tie odstupové vzdialenosti 

jednotlivých zariadení kde sa prevádzkujú hazardné hry, je 

nezadefinované, či to je od vchodu školy po tú herňu, alebo 

od rohu budovy, najkratšia vzdialenosť. Proste, vzniká tam 

potom z toho veľa súdnych sporov.  

Je to ne eee opatrenie, ktoré by riešilo situáciu. 

Ale je minimum toho, také, aké treba asi prijať. Ale 

spôsobí viacej eee problémov ako riešení, preto ako, myslím 

že sa budeme zamýšľať nad tým, ako seriózne pristúpiť 

k regulácii hazardu v rámci Bratislavy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Prepáčte, vzdávam sa slova.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák,  

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

No, pamätám si ešte z minulého volebného obdobia, 

bola tu naozaj veľká diskusia aj kvôli tomu, že tu bola 

veľká petícia. Nechcem sa teraz nejak veľmi k tomu vracať, 

pretože boli tu rozsiahle diskusie. Vlastne niektoré veci 

nakoniec išli do stratena. Aj tie stratené hárky, 

napríklad.  

A takisto eee sme prijali nejaké vylepšenia, aby sa 

to neopakovalo. Ale čo je, čo je dôležité, je, že nás tu, 

a to chcem povedať, že a zostalo to stále v tom zákone 

a tvrdohlavo to ministerstvo financií stále presadzuje a to 

je tá nešťastná petícia, ako podmienka toho, aby hazard 

mohol byť zakázaný, pretože ministerstvo tu naozaj 

prezentuje dlhodobo názor, že tá petícia ako keby 

nahrádzala určitú sťažnosť, že sa niekde narúša verejný 

poriadok, ale vidíme z tej judikatúry súdov, alebo z tých 

rozhodnutí súdov, ktoré o tom rozhodujú, že napriek tomu, 

že, že sa podpíše a spíše  nejaká petícia, že aj tak tie 
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súdy vyžadujú preukazovanie, preukazovanie toho, či k tomu 

por, narúšaniu verejného poriadku dochádza. 

A ja preto verím, že eee, lebo táto vláda podľa mňa, 

a táto vládna koalícia v parlamente sa k tomu nedopracuje, 

hoci tam tie návrhy boli zo strany opozície, aby tá petícia 

ako podmienka bola zrušená. Ale tak pevne verím, že po 

najbližších parlamentných voľbách keď sa tá vláda zmení, že 

jedna z prvých vecí, ktoré spraví, tak že zruší z tohto 

zákona podmienku petície, pretože je to, je to naozaj 

neprimeraná požiadavka na to, aby zastupiteľstvo mohlo 

obmedziť alebo zakázať prevádzkovanie hazardných hier na 

území toho príslušného mesta alebo obce. 

Čiže, aj keď dneska sú tie úvahy o tom, že by sa malo 

rozbehnúť podpisovanie nejakej petície, tak si myslím, že 

je dobré zvažovať aj tieto okolnosti, že eee možno tu 

v marci budúceho roka nastane iná situácia a pôjde sa skôr 

cestou, že tá petícia tam nebude potrebná. A jednoducho, že 

o tom bude priamo rozhodovať eee naše mestské 

zastupiteľstvo. 

Ja som si tiež pozeral ten, ten návrh toho vézetenka 

(VZN). Naozaj ideme na maximum toho, čo sa dá spraviť.  

Mám, mal som tam ešte nejaké otázky, ktoré ale 

nechcem tu nateraz nejako verejne rozoberať, ja si to ešte 

potom dovysvetľujem z s predkladateľmi.  
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Ale čo by som chcel, čo by som chcel vo vzťahu 

k predkladateľom povedať, že ono v tej dôvodové správe je 

naozaj, sú, sú veľmi dobre rozpracované tie dopady. Teda 

v tej miere, v akej je to minimálne nevyhnutné. Ale ak by 

sa dalo v budúcnosti, keď sa bude robiť tá dôvodová správa, 

tam naozaj uvádzať aj tie procesné aspekty toho prijímania 

vézetenka (VZN), aby sme to potom na poslednú chvíľu 

nemuseli potom pátrať, či to bolo, nebolo. Lebo ono to tam 

k tomu patrí.  

To znamená, že či to bolo napríklad v tomto prípade 

prerokované s tým úradom pre reguláciu. Áno, mám 

informáciu, že bolo. Teda, že im to bolo zaslané a tak 

ďalej.  

Či to bolo prerokované s mestskými časťami, s akým 

výsledkom? Lebo ono to patrí naozaj do tej dôvodovej 

správy. A mali by byť informovaní aj ostatní poslanci. Ja 

už informovaný som, takže viem, že je to v poriadku, len 

z tej dôvodovej správy to takto nevyplýva.  

Ďakujem pekne. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán kolega,  

myslím si, že toto je vynikajúci príklad ako dopadla 

snaha Bratislavčanov obmedziť hazard, alebo zakázať hazard 

v Bratislave. Ako to vyzerá s tou našou demokraciou.  

Bol zlikvidovaný prvok priamej demokracie. Nevídaná 

petícia obrovského rozsahu v Bratislave  a bol zlikvidovaný 

prvok zastupiteľskej demokracie, lebo poslanci hlavného 

mesta odhlasovali všeobecne záväzné nariadenie  o zákaze 

hazardu.  

Takže, rozhodol o tom úplne niekto úplne iný. A môžem 

teda povedať, že bola som o tom, pri tom od začiatku až 

do konca, až po to súdne pojednávanie, ktoré sme prehrali, 

že bol to veľmi smutný zážitok.  

A preto si myslím, že tridsiat, na tridsiate výročie 

Nežnej revolúcie veľa dôvodov na oslavu zatiaľ nie je.  

Ďakujem. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 113 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Pán Buocik, máte slovo,  

pán poslanec  Buocik. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, dámy a páni,  

ja musím dvakrát podpísať to, čo povedal pán kolega 

Vetrák. Naozaj, bez toho, aby sa zmenil ten absurdný zákon, 

ktorý vyžaduje petíciu, ďaleko sa nepohneme, lebo tá 

aplikačná prax je, bohužiaľ, zúfalá. 

Ja v tomto zmysle chcem, pán primátor, vás poprosiť, 

či toto nemôže byť téma Únie miest, prípadne ZMOSu (ZMOS), 

aby odišlo jasné stanovisko aj Únie miesť, aj ZMOSu (ZMOS) 

na ministerstvo financií, že takéto obmedzovanie 

kompetencií miest a obcí nie je úplne na mieste. Nemá oporu 

v žiadnom inom právnom predpise. A naozaj, je len v zákone 

o hazardných hrách.  

Eee, nedá mi v tomto zmysle nepovedať, že napriek 

tomu, že my sme tu tú petíciu mali, tam bolo okolo stotisíc 

podpisov, ktoré boli verifikované, napriek tomu, je to 

najpriamejší, najpriamejší signál od ľudí, nebolo toto 
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zastupiteľstvo schopné k tomu prijať jasné stanovisko. 

(gong) Tá petícia sa schvá 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja iba možno rýchlo odpoviem na to, čo ste hovorili. 

Ká osmička (K8) ako združenie krajských miest k tomu dalo 

jasný signál na vládu, že je to problém. Pretlačil som to 

tam. 

Musím ale povedať, že viacerí starostovia sú tu 

členovia ZMOSu (ZMOS), ako je Bratislava člen ZMOSu (ZMOS), 

ZMOS vydal k poslednému zákonu, novele zákona tie, ktorá sa 

týkala aj o hazarde, išlo najmä o onlajn (online) hazard 

a ktorá nijakým spôsobom neobmedzila tú nutnosť pre naše 

mestá pou poukázať to petíciou súhlasné stanovisko pre 

vládu. Takže s podporou ZMOSu (ZMOS) by som v tomto zatiaľ 

moc nerátal.  

Pán Polakovič,  

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

Ja som bol v takom šo šoku z toho, čo povedala pani 

Aufrichtová, že som nestihol zareagovať priamo na ňu, tak 

reagujem teraz. 

Toto vézetenko (VZN) ide na zákonné maximum toho, čo 

my môžme urobiť, nie na minimum. Ja neviem, o čom hovoríte. 

Prečítajte si zákon.  

Zákon, napríklad, v paragrafe 15 odsek 5 písmeno a) 

hovorí presne to, čo my môžme urobiť v tomto vézentku 

(VZN), napríklad, tých dvesto metrov od škôl. A my ideme 

v tomto vézetenku (VZN) na ten, na to maximum. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

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

Tak ja som len prekvapený, odkiaľ vy beriete tieto 

informácie? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Okej.  
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Myslím, že hovoríte to isté, akurát zlé slová boli 

použité.  

Áno. Je to, aby som upresnil pre všetkých, je to 

maximum. Robíme maximálne reštrikciu, ktorú nám dovoľuje 

súčasné znenie zákona. Ktorá je ale, samozrejme, veľmi 

slabá a vysvetľuje sa rôznymi spôsobom, kvôli tomu, čo 

uviedla starostka a tak ďalej.  

Ale chceme mať v tom čisté svedomie, že máme 

maximálnu tú reštrikciu.  

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja už len v reakcii na na tie poznámky, ktoré boli na 

môj príspevok, poviem, že, samozrejme, tá petícia v tom 

zákone nie je  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasovacie zariadenie pani starostky nefunguje.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Teda, že tá petícia nie je jediný problém, ktorý je 

v tom zákone je. 

A už to tu niekto spomínal. Súhlasím, že ten zákon by 

bolo potrebné novelizovať určite v oveľa väčšom rozsahu. 

Nakoniec, v tom parlamente a nebudem to tu opakovať, bolo 

tam množstvo pripomienok, aj vylepšení, ktoré by pomohli 

najmä aj zmierňovať dopady tých, tých hazardných hier na 

povedzme tie slabšie vrstvy toho obyvateľstva, lebo  nie 

tom, nie je to tam všetko vychytané. Ale tá petícia je 

naozaj také niečo vo vzťahu k samospráve, ktoré jej 

neprimerane obmedzuje právomoci. A ver, verme tomu teda 

všetci, že, že sa to podarí budúci rok nejakým spôsobom 

zmeniť. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Daj si faktickú. K inému si môžeš dať asi.  

Keď nefu (gong) nefunguje zariadenie, tak pozrime. 

Pán Chren. 
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Tak. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nešlo to asi. Nevadí.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Poďme. 

Možno.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A jako porušil rokovací poriadok?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Akože, okej. Akože?  

Dobre.  

Všetci si pamätáme, čo kto povedal, takže keď dôjde 

na radu pani starostka, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

zareaguje na Chrena. Na na Polakoviča.  
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Nech sa páči,  

pán starosta Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aj na Chrena (poznámka: predsedajúci hovorí so 

smiechom) 

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

Možno, možno bude niekto prekvapený, ale ja chcem 

poďakovať naozaj za to, že pán primátor tak veľmi rýchlo 

pripravil toto vézeten (VZN) a že naozaj, išiel na úplné 

zákonné maximá, ktoré nám aktuálna legislatíva v prípade 

regulácie hazardu a dovoľuje.  

Á, tí z nás, ktorí boli aj v minulom volebnom období, 

tak vieme, že tá debata naozaj bola o regulácii hazardu 

a že dokonca aj v tomto zastupiteľstve nebol v podstate ani 

jeden poslanec, ktorý by bol proti regulácii hazardu na 

území Bratislavy. 

Všetci vieme, že hazard je zlý a že má negatívne 

dôsledky. Presne tak, ako nepoznám žiadneho človeka, ktorý 

by povedal, že interrupcie sú dobré, a presne tak, ako 
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vieme, že marihuana má negatívne dôsledky, presne tak, ako 

vieme, že tabak a alkohol majú negatívne dôsledky, ale 

zároveň drvivá väčšina ľudí vie, že plošný zákaz nikdy 

ničomu nepomohol, že nefunguje a že naopak, prináša ešte 

horšie dôsledky. A preto to správne riešenie je regulácia.  

A tu aj za seba zadeklarujem, že to správne riešenie, 

ktoré budem podporovať a ktoré aj ja považujem za správne, 

je ešte prísnejšia regulácia než je v tomto vézeten (VZN), 

prísnejšia, než ten aktuálny zákon dovoľuje a dúfam, že sa 

teda k tomu niekedy dopracujeme. Nie k nejakému plošnému 

zákazu, ale k prísnej regulácii na území Bratislavy. Ktorá 

nebude viesť k negatívnym dôsledkom, k tomu čiernemu 

a nelegálnemu hazardu, ale ktorá naozaj stanoví prísne 

limity a bude pre Bratislavčanov fungovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

Aby sme dodržali rokovací poriadok, zareagujem na 

pána Chrena.  
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Áno, súhlasím, ale veci niektoré netreba riediť.  

A verím, že pán poslanec Polakovič keď si vypočuje 

záznam, tak úplne pochopí, že sa sekol on. Ja som povedala, 

že zákonné maximum, môže znamenať vo výkone minimum. To je 

všetko, čo som tým mojim príspevkom chcela povedať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Dúfam, že to máte vyjasnené. 

Poďme ďalej.  

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán Chren,  

ja vám len chcem pripomenúť historicky, že práve ste 

to boli vy a váš klub, ktorí zmarili petíciu proti hazardu. 

Pretože to malo byť Bratislava bez hazardu. Bolo by to 

prešlo, bohužiaľ, vašim návrhom sa to zmarilo.  

Len vám to pripomínam. To je čistá história.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Nech sa páči,  

pán Chren. 

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

Pani Pätoprstá,  

len vám chcem pripomenúť, že ste boli vy, kto zmaril 

hlasovanie, v ktorom mohla byť prijatá najprísnejšia 

regulácia hazardu, aká mala byť, ktorá by zakázala hazard 

všade, okrem kasín v hoteloch, a v obchodných.  

A boli ste to vy, kto v rozpore s rokovacím poriadkom 

znemožnil to hlasovanie, ktoré ste najprv sami schválili 

a potom ste ho zrušili. Mohla mať Bratislava hazard, keby 

ste, zakázaný, respektíve najprísnejšie zregulovaný, keby 

ste vtedy neovplyvnili to hlasovanie a nezmarili ho.  

Takže, ďakujeme veľmi pekne za to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Rany z minulosti sa tu objavujú. 

Poďme, skúsme ísť ďalej. 
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Pán Brat. 

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

Ďakujem. 

Ja sa vyhnem ranám z minulosti, ja sa chcem poďakovať 

súčasnému vedeniu, že veľmi aktívne rieši túto otázku. 

Pretože v minulosti práve toto bolo jedno z takých tých 

najflagrantnejších pošlapaní vôle občanov eee, aké, aké 

vlastne si pamätáme v novodobej histórii Bratislavy. Eee 

podieľali sa na tom cynicky nazvaná Asociáca zábavy a hier 

a kadejaké poviem, pologorilácke pí ár agentúry (PR 

agentúry), ktoré zatlačili na rôznych ľudí.  

Ja som veľmi rád, že v súčasnej dobe eee tu, podľa 

mňa, aj vďaka tomu sedí, možnože, obnovené zloženie aj 

zastupiteľstva.  

A ja pevne verím, že postupom času eee eee sa 

dostaneme k takej regulácii, akú si občania vypýtali, 

predstavujú a v konečnom dôsledku aj zaslúžia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja možno iba na záver poviem jednu vec, že eee to, že 

prečo vlastne mestá všeobecne zakazujú hazard úplne na 

komplet je to, že ten zákon nedovoľuje úplne riadnu 

a férovú reguláciu v nejakých iných mierkach. Ten zákon je 

napísaný tak, aby akákoľvek iná regulácia ako kompletný 

zákaz, v podstate nechávala vždycky šedé zóny na to, aby 

herne v nejakých podmienkach vznikali.  

Toto je môj názor, ktorý mmm po preštudovaní tých 

vecí a je, myslím že, totožný aj s tými, ktorí chcú zakázať 

hazard na úplne komplet v Bratislave. 

Ďakujem ale veľmi pekne za tú diskusiu. Určite nás 

bude čakať pokračovanie tejto diskusie aj nasledujúce 

mesiace.  

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 všeobecne záväzné nariadenie  hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy o prevádzkovaní hazardných 

hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
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Bratislavy s účinnosťou od 15. novembra 2019 okrem 

paragrafu 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020  

s tým, že ako pri všetkých vézetenkách (VZN) aj tu, tri 

pätiny prítomných je potrebné na schválenie.  

Môžte pa,  dať  

pán primátor, 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 tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslankýň. Poslancov 

a poslankýň. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod č 4-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území 

hlavného mesta SR Bratislavy 

 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  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území 

hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy o 

prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR 

Bratislavy s účinnosťou od 15. novembra 2019 okrem § 3, 

ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

koniec poznámky) 
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BOD 5 NÁVRH NA ZMENU STANOV A ŠTATÚTU 
PREDSTAVENSTVA OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 
DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, AKCIOVÁ 
SPOLOČNOSŤ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo päť Návrh na zmenu stanov a 

štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť. 

Nech sa páči, pravdepodobne naša kolegyňa Veronika 

Ľahká prednesie tento bod programu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo sa stalo? Čo sa stalo?  

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Dobrý deň. 

Dobrý deň, predkladáme návrh na zmenu stanov a 

štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava, v ktorom je hlavné mesto stopercentným 

akcionárom. 

Podstatou navrhovaných zmien stanov je predovšetkým 

zmena finančného limitu významných obchodných záležitostí, 
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pri ktorých sa vyžaduje predchádzajúce schválenie valného 

zhromaždenia. A to zo sumy dvestotisíc Eur na päťstotisíc 

Eur.  

Uvedené sa navrhuje z dôvodu, aby valné zhromaždenie 

schvaľovalo len ekonomicky a strategicky najvýznamnejšie 

záležitosti s najväčším dopadom na rozpočet a hospodárenie 

spoločnosti.  

Ďalšou zmenou, ktorá sa týmto návrhom navrhuje, je 

zvýšenie počtu členov predstavenstva z troch na štyroch, 

pričom týmto členom predstavenstva bude určená špecifická 

pôsobnosť v rámci úsekov riadenia tejto spoločnosti.  

Pre zamedzenie rovnosti hlasov pri hlasovaní sa 

navrhuje doplniť stanovy o ustanovenie, že rozhodnutie 

predstavenstva je prijaté aj v prípade, ak zaň hlasovala 

polovica prítomných členov predstavenstva vrátane predsedu.  

A zároveň sa oproti pôvodnému zneniu stanov zavádza 

možnosť odvolávať členov predstavenstva jednotlivo, to 

znamená, nie am blok (am block), ako je to teraz. 

Návrhy, ktoré obsahuje zmena štatútu reagujú práve na 

zmeny stanov tejto spoločnosti a zároveň sú doplnené 

o procesné ustanovenia, ktoré sú momentálne súčasťou 

rokovacieho poriadku predstavenstva. A to z dôvodu, aby sme 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 130 

zamedzovali duplicite týchto interných dokumentov 

spoločnosti.  

Uvedený návrh na zmenu stanov spoločnosti ako štatútu 

sa predkladá v súlade s internými, eee, normami hlavného 

mesta a zároveň v súlade s uznesením mestského 

zastupiteľstva 40 z roku 19, ktorým sa hovorí, že zmeny 

štatútu sa predkladajú na rokovanie mestského 

zastupiteľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tejto téme. 

Pán Karman,  

máte slovo. 

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

Ja nadväzujem na debatu, ktorú sme mali aj na 

mestskej rade a chcel by som sa opýtať ako je to 

s pracovníčkou, ktorú teda spomíname už opakovane? Eee, je 

ešte zamestnankyňou Dopravného podniku? Ak áno, do kedy 

a aký je ďalší postup?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka Kratochvílová, 

nech sa páči. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, zareagujem na to.  

Pani Janošťáková je zamestnankyňou Dopravného 

podniku.  

Momentálne prebieha ešte účtovná závierka 

v spoločnosti Dopravný podnik, akciová spoločnosť. A je 

potrebné, aby bola ukončená, aby túto závierku ukončili 

pracovníci, ktorí boli zodpovední na financie doteraz. 

A súčasne teda chcem povedať, že nové vedenie, alebo 

ďalší člen predstavenstva, ktorý zodpo, bude zodpovedný za 

financie v Dopravnom podniku, si vytvorí nový tím.  

Asi dáš pánovi Karmanovi. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Karman,  

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

Ďakujem. 

Vytvorí si nový tím. Vedeli by sme to aj časovo nejak 

špecifikovať, aby sme sa tu už naozaj bavili. Pretože ja 

predpokladám, že aj nový tím eee tam ide s nejakými 

predsavzatiami a bude sa riadiť aj nejakými doha dohodami. 

A predpokladám, že by sme si tu už naozaj verejne mohli 

povedať, že aký je časový predpoklad, do kedy ešte táto 

osoba bude pracovať a či je, teda ako poslanci dostávame 

akýsi prísľub, že teda nebude zamestnankyňou vôbec.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Daj. Faktická, nefunguje ti to?  

Nefunguje nám.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Môžme na to reagovať faktickou, pani námestníčka. 

Môžme pani Kratochvílovú.  

Ne, ne nech sa páči. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Áno, počítame s tým tak, ako ste povedali. A nový šéf 

finančného, alebo člen predstavenstva zodpov zodpovedný za 

financie nastupuje 1. 11. Teraz budeme o tom hovoriť 

v ďalšom hlasovaní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Á, poprosím o sekundu.  

Môžte prísť fixnúť toto zariadenie nefunguje to 

dobre.  

Sekundu, iba doriešime technickú vec.  

Tak pán Pilinský a potom ešte zareagujeme na toto. 

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

Môžem?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Pilinský.  

My to tu zatiaľ opravíme.  
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) len, len e Eliška 

rozpráva  s predkladateľom, tak ja by som potreboval jeho 

pozornosť.  

Ďakujem. 

Ja by som sa chcel spýtať predkladateľa, nakoľko teda 

v materiáli sa uvádza, že sa navrhuje zvýšiť počet členov 

predstavenstva z troch na štyroch, či je nejakým spôsobom, 

nevidím v materiále premietnutý nejaký ná, ná, dopad na 

rozpočet organizácie. Či to, lebo však predpokladám, že to 

asi nebude robiť zdarma, tak by som teda chcel vedieť aký 

je tam predpokladaný dopad na rozpočet.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, Veronika, spracovateľa. 

Asi odpovedajme rovno. 

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Čo sa týka nákladov na odmeny členov predstavenstva, 

tak tie sú v porovnaní momentálne ako ich máme 

roznegociované s jednotlivými členmi predstavenstva stále 
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nižšie, ako to bolo v minulosti. A to z titulu toho, že 

máme vlastne štyroch členov predstavenstva, ktorí budú 

zároveň aj výkonnými osobami v rámci spoločnosti.  

To znamená, že nebudú duplicitné funkcie riaditeľov. 

To znamená, že tak ako v minulosti boli, myslím že 

piati členovia predstavenstva, ktorí boli možno odmeňovaní 

nižšie, ale mali zároveň zazmluvnené aj pracovné zmluvy, 

kde mali vyššie platy, tak tie súčasné náklady na tie os 

osobné odmeny pre členov predstavenstva sú nižšie ako, ako 

to bolo v minulosti. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán po starosta Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Opäť chcem poďakovať za tento materiál.  

V zásade život ukazuje, že po tej takej veľkej silnej 

zmene stanov, ktorá bola riešená po, krátko po voľbách, je 

treba dopilovať niektoré veci a niektoré drobnosti. 
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Eee. Chcel by som využiť tento príspevok len na také 

poďakovanie. U nás v Ružinove práve poslanci Tímu Vallo 

(Team Vallo) presadili pred mesiacom veľký sumár opatrení 

na zvýšenie transparentnosti v našich podnikoch 

s majetkovou účasťou mestskej časti. A aj na ďalšie 

zastupiteľstvo je opäť predložený ďalší materiál, ktorý, 

asi ho budeme musieť trošku dopilovať, pretože 

najvhodnejšia forma je práve ísť cestou zmeny stanov 

o povinnom zverejňovaní zápisníc predstavenstiev 

a z dozorných rád podnikov s majetkovou účasťou mestskej 

časti Ružinov.  

A chcel by som vlastne odporučiť, pretože tak som si 

trošičku myslel, že obdobný materiál bude predložený aj na 

mestské zastupiteľstvo a aby sme sa teda týmto ružinovským 

príkladom inšpirovali a aby sme rovnaké pravidlá 

v budúcnosti aj cestou zmeny stanov takisto podnikov 

s majetkovou účasťou mesta schválili tu na mestskom 

zastupiteľstve. Normálne, stačí zobrať to, čo máme 

schválené v Ružinove a priniesť to sem na hlavné mesto 

a schváliť to tu na zastupiteľstve. 

A ďakujem teda všetkým autorom a predkladateľom, 

ktorí na tom spolupracovali. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Krajčír. 

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

Dobrý  deň. 

Ja tu akurát s kolegomi, s kolegami z dozornej rady 

Dopravného podniku o tom debatujem, či toto vôbec my sme na 

dozornej rade mali. Lebo ja si spomínam ešte za 

predchádzajúceho povereného predsedu predstavenstva patam 

pána Dekánka bola otvorená táto téma, my sme na to 

debatovali presne na čo zbytočne mať ďalšieho člena 

predstavenstva, keď stačili traja. A ja som prekvapený, že 

bez toho, aby vôbec nejakým spôsobom sme to teraz ďalej 

komunikovali na dozornej rade, že ten materiál prišiel sem 

do zastupiteľstva. 

My sme nemali možnosť vôbec o tom nejakým spôsobom 

debatovať na dozornej rade. A myslím si, že keď už sme tú 

debatu raz otvorili, mali sme si ju najprv dodebatovať tam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Chceme reagovať? Pani Ľahká? 

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Je povinnosťou mestského zastupiteľstva prerokovať 

návrh stanov a ten následne bude predložený aj vnútorným 

orgánom spoločnosti na prerokovanie. Následne potom o tom 

rozhodne valné zhromaždenie.  

Takže, ak stanovy hovoria o tom, že zvyšovanie počtu 

členov predstavenstva je súčasťou povinnou prerokovania 

v rámci dozornej rady, tak to predložené bude.  

Tie štyri úseky, ktoré momentálne v rámci spoločnosti 

vytvorené sú, korešpondujú so zmenou organizačnej 

štruktúry, ktorá sa urobila, myslím že, v apríli tohto 

roku. A tam sa vlastne stále hovorí o tom úseku predsedu 

predstavenstva a infraštruktúrneho úseku, finančného úseku 

a prevádzkového, teda technického dopravného. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Buocik. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, dámy a páni,  

ja sa chcem vyjadriť k tomu, že aj z tej mojej praxe 

zzz z dozornej rady v Dopravného podniku.  

Chcem požiadať o to, aby naozaj bol významne 

posilnený ten odbor výkonu akcionárskych práv, nakoľko 

mnohokrát sa teda dialo to, že tá komunikácia medzi, medzi 

predstavenstvom a. 

Pán primátor,  

toto je úplne že na vás. Toto je úplne že na vás, že, 

že tá komunikácia medzi predstavenstvom a ne eee eee tým, 

tým odborom výkonu akcionárskych práv eko nebola dostatočne 

pružná.  

Ja viem, že na to reagujú tie stanovy tým zvýšením 

limitu z dvesto na päťsto. To je v poriadku. Sú tam už 

predstavenstvá, ktoré prešli výberovými konaniami. Napriek 

tomu mám za to, že ten odbor výkonu akcionárskych práv ak 

má naozaj plniť svoju funkciu a robiť dohľad nad mestskými 
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firmami,  musí byť personálne pois posilnený. Ja viem, že 

tam už (gong) k zmenám došlo pozi 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Bude posilnený. Budujeme to a zatiaľ sa nám to veľmi, 

zatiaľ nám to veľmi funguje.  

Pán poslanec Krajčír,  

nech sa páči. 

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

My sme riešili, alebo respektíve na predstavenstvo 

išiel najprv materiál zmena organizačnej štruktúry, ale 

potom bol stiahnutý. Od vtedy ja som zmenu organizačnej 

štruktúry nevidel.  

Teda reakcia na vás. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ešte pani Kratochvílová, poprosím slovo. 

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 Karman,  

tak ja ešte u upresním, že počítame s tým, alebo teda 

máme, máme za to, že pani Janoščáková po ukončení uzávierky 

za rok 2018 odíde z Dopravného podniku.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Po ukončení uzávierky.  
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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: 

Po ukončení uzávierky, prosím.  

To, to to sa nedá spojiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nebudeme si dávať (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

lebo nemá  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

ešte odovzdaný Dopravný podnik audit. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, myslím že ste to počuli jasne a táto, túto vec 

považujem za vyriešenú. 

Ďakujem pekne. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tom znení a v tom 

znení, v akom nám bol predložený. 

Čiže, jednak berieme na vedomie návrh na zmenu stanov 

obchodnej spoločnosti Dopravný po podnik Bratislava  

a v bode Bé (B) schvaľujeme návrh na zmenu štatútu 

predstavenstva tejto obchodnej spoločnosti. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dvaja poslanci alebo poslankyne. 

 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 

Bod č.5-Návrh na zmenu stanov a štatútu predstavenstva 
obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť 

 Prítomní: 38 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 8 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  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír NEHLASOVAL J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 
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E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z.Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

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

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ZDRŽAL SA 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ZDRŽAL SA 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 zmenu stanov a štatútu predstavenstva obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

A. berie na vedomie 

návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 814 

52 Bratislava, IČO 00492736. 

B. schvaľuje 

návrh na zmenu štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO 00492736. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 6 NÁVRH NA ZMENU STANOV OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ 
SPOLOČNOSŤ, A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo šesť, eee Návrh na zmenu stanov 

obchodnej spol eee spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť. 

Poprosím pani Ľahkú o slovo. 
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JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

K ďalším predkladaným materiálom je návrh na zmenu 

stanov spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, v 

ktorej je hlavné mesto majoritným akcionárom. 

Navrhované zmeny sa týkajú predovšetkým zmien 

v spôsobe schvaľovania štatútu tejto obchodnej spoločnosti 

a teda prechod schvaľovania eee organizačných zmien 

z pozície z úlohy teda valného zhromaždenia na 

predstavenstvo spoločnosti. Je to predovšetkým z dôvodu 

zabezpečenia väčšej operatívnosti momentálne potom, ako 

nastane vlastne zmena finálneho predstavenstva spoločnosti.  

Zároveň sa obdobne ako pri Dopravnom podniku aj 

zvyšuje limit úkonov, ktoré je potrebné, aby schvaľovalo 

valné zhromaždenie, alebo teda výbor zástupcov akcionárov 

rovnako z dvestotisíc na päťstotisíc.  

A takisto sú zavádzané vlastne možnosti konferenčného 

hovoru alebo videohovoru v prípadoch, kedy bude prebiehať 

hlasovanie predstavenstva, dozornej rady, alebo aj výboru 

akcionárov per rollam.  

Tento návrh na zmenu stanov je predkladaný rovnako 

v súlade so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta 

a návrh stanov tak ako je tu predložený, bude predmetom 
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hlasovania a rokovania valného zhromaždenia spoločnosti 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 7. 11. 2019. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pani Čahojová,  

máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcela ešte raz po požiadať pána 

predkladateľa, teda predkladateľa o vysvetlenie to toho 

zvýšenia finančného limitu, že kto o tom bude rozhodovať.  

Valné zhromaždenie? Som dobre rozumela? Alebo 

predstavenstvo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Od toho limitu dvestotisíc. Päťstotisíc. 

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Zmena bude zadefinovaná v stanovách a schvaľovanie 

tých úkonov, teda predschvaľovanie sa týka výboru zástupcov 

akcionárov. To je orgán, ktorý bol vytvorený v rámci 

obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

ktorý vlastne slúži na to, aby predschvaľoval takéto úkony 

v spoločnosti, ktoré sú vo výške, teraz to bolo 

dvestotisíc, čo sa ale ukázala ako príliš nízke, lebo sa 

naozaj schvaľovali aj úkony spoločnosti, ktoré sa týkali 

viacmenej réžie, a preto by sme vlastne chceli ten limit 

zvýšiť, aby ten výbor zástupcov akcionárov sa naozaj ako 

keby vyjadroval len k tým  záležitostiam, ktoré majú vý 

významný vplyv na tú spoločnosť a jej chod.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

pravidlá hry sú tu na to, aby sme nerobili chyby 

a jedna z nich je, že tento materiál nebol na dozornej rade 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, kde by sme minimálne 

sa aj my, alebo dozorná rada dozvedeli o obsahu a o tom, či 

sa obmedzujú alebo neobmedzujú práva dozornej rady. 

Ja sa veľmi ospravedlňujem, že dávam neskoro toto 

upozornenie. Mňa ani vo sne nenapadlo, že to na dozornej 

rade nebolo. Preto chcem upozorniť, že sa znižujú práva 

dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti v časti 

dvanásť deväť a rozhodovanie predstavenstva v časti štrnásť 

osemnásť jedna a štrnásť devätnásť.  

A rada by som upozornila na to, že to sú dosť závažné 

veci.  

Nemôžme meniť stanovy bez toho, aby ich dozorná 

vedel, teda o nich rozhodovala. Lebo ich. Spomeňte si na 

prípad, kedy dozorná rada zastavila predaj akcií súčasnému 

majiteľovi Infra servisis (Infra services) Kmotríkovi. To 

bolo naozaj iniciatíva dozornej rady a to bolo tiež zmenou 

stanov, že sme sa to dozvedeli skôr a že sme na to 

upozornili aj zastupiteľstvo. 
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Čiže, opak, ten postup mal byť opačný. Najprv by to 

mala mať dozorná rada, prechrumkala to a potom to dala, 

dalo sa na zastupiteľstvo.  

Takto vzniká situácia patová. Ja naozaj nechcem mariť 

vašu prácu. Ale navrhujem vám, aby ste minimálne tieto 

stanovy dali dozornej rade a ak bude mať vážne výhrady, aby 

ste to potom na valnej hromade nerobili. 

Ja len vysvetlím o čo sa jedná.  

Jedná sa o bod, v ktorom rozhodnutie predstavenstva 

malo byť prijímané tak, alebo v súčasnosti je to tak, že 

veď musí sa hlasovať viac ako pol, za uznesenie musí 

zahlasovať viac ako polovica všetkých členov 

predstavenstva. Teraz sa to mení na zúčastnených. To 

znamená, len tí, ktorí sa, ktorí budú v miestnosti, ktorí 

sa zúčastnia fyzicky rokovania. Čo nie je nikdy dobrým 

znakom, pretože, povedzme si na rovinu, boli tu aj viaceré 

hlasovania, ktoré boli manipulované tým, že jeden z členov 

predstavenstva bol poslaný na služobnú cestu a zneužívalo 

sa to.  

Nehovorím o, o konkrétne o Bratislavskej vodárenskej. 

Tam je to zabezpečené tým, že musia všetci členovia 

hlasovať.  

Ďalej v týchto, v tejto zmene je dobrá, samozrejme, 

aj dobrá zmena a to je možnosť vola, teda hlasovať per 
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rollam. To znamená, ten ktorý nie je prítomný, môže 

hlasovať formou per rollam. Čiže, efektivita je zaručená 

práve tým, touto možnosťou. Ale v tomto bode sa práve 

nevyužíva táto možnosť.  

Potom je tam obmedzenie dozornej rady, ktorá má 

schvaľovať zmluvnú odmenu výkonného vedúceho spoločnosti 

vrátane menežérskej (manažérskej) zmluvy. Ja si myslím, že 

všetky odmeny, ktoré sú navrhované predstavenstvom by mala 

schvaľovať aj dozorná rada, aby sa tá logika, že kto sám 

sebe navrhuje financie, aj sám sebe ich neschvaľoval. Toto 

môže dozorná rada zmeniť, ak uváži.  

A takisto členovia dozornej rady majú právo zúčastniť 

sa výberového konania, v ktorom sa vyberá auditor. Vy to 

meníte na to, že to môže byť len predseda, alebo zvolený 

člen dozornej rady. Ja si myslím, že eee každý člen 

dozornej rady by mal mať toto právo a mohol by ho využiť. 

Čiže, obmedzujete práva niektorých tých členov, ktorí by 

mali záujem a neboli by zvolení.  

Toto možno nie sú také dôležité ako ten prvý. To 

znamená, to rozhodovanie predstavenstva. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Asi potom pani Veronika Ľahká zareaguje.  

Alebo chcete teraz? Alebo ideme?  

Tak pome na pána Kuruca.  

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja za dozornú radu, my budeme mať dozornú radu za 

mesiac, čiže sa na tej dozornej rade budeme týmto 

zapodievať, lebo však bez schválenia dozornou radou to aj 

tak akcionár schvaľovať nemôže.  

Čiže, dohoda s akcionárom je taká, že keď to schváli 

zastupiteľstvo, dozorná rada sa tomu venovať bude 

a následne na to akcionár. V prípade, že to ani 

zastupiteľstvo neschváli, je zbytočné sa tomu venovať.  

Takže, ja za mňa len toľko. Nebudem sa vyjadrovať 

k jednotlivým bodom, lebo kým sme sa na tom na dozornej 

rade o tom nebavili, tak je o tom zbytočné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. To je presne tá logika, ktorú ste popísali v tej 

veci. 

Pán Tešovič. 

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

Ďakujem. 

Ja chcem povedať, že si ctím, samozrejme, celý 

kontrolný mechanizmus, ktorý, ktorý ide podľa obchodného 

zákonníka cez dozorné rady. Avšak treba si uvedomiť, že 

dozorná rada nie je postavená nad akcionára. Dozorná rada 

nie je niekto, kto má zatiahnuť ručnú brzdu keď sa akcionár 

rozhodne inak. Akcionár je ten, kto má a deleguje zástupcov 

do dozornej rady. 

A a v kontexte tejto postupnosti je to, podľa môjho 

názoru okej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Pani starostka Čahojová,  

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Ja si myslím, že to, čo povedala pani Pätoprstá je 

naozaj dôžité a treba tomu venovať pozornosť.  

Keďže ja nie som v takýchto významných kontrolných 

orgánoch ako je dozorná rada béveesky (BVS) alebo 

Dopravného podniku, alebo OLa (OLO), mňa tieto materiály 

nedokážem ich posúdiť tak, ako vy, ktorí ste tam aktívni. 

Ale naozaj vyrušil ten návrh článku dvanásť deväť, že za 

rozhodnutie predstavenstva je prijaté ak sú prítomní traja 

členovia predstavenstva.  

To znamená, že dvaja členovia predstavenstva stačia 

na nejaké významné rozhodnutie. To si myslím, že to je 

presne proti tomu, o čo sa tu všetci snažíme, všetci 

nesieme zodpovednosť za to, ako to predstavenstvo bude 

rozhodovať a nemali by sme a za bo, za to, kto v tom 

predstavenstve samozrejme bude sedieť a nemali by sme takto 

okliešťovať také nejaké (gong) sebakonro 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Káčer. 
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Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja si myslím, že ak je, ak je záujem debatovať 

o posilnení postavenia dozorných rád, tak by si mali 

zasadnúť členovia dozorných rád, porozprávať sa o tom. Ale 

myslím, že už vôbec neni na mieste zmeniť veci z večera do 

rána, lebo to väčšinou nikdy nič pozitívne nep neprinieslo.  

A vyjadrím sa len k tomu jednému konkrétnemu bodu. Že 

to je presne o tom, že či chceme vidieť pohár poloplný 

alebo poloprázdny.  

Pretože v prípade, ak sa musia zúčastňovať všetci 

členovia, stačí, aby dvaja sabotovali predstavenstvo a tým 

pádom bude neuznášaniaschopné koľko bude treba.  

Čiže, dá sa to vidieť aj negatívne, dá sa to vidieť 

aj pozitívne. Ale ro hovorím, robiť zmeny na zastupiteľstve 

s tým, že v zásade nikto presne nevieme o čo sa jedná, 

nepovažujem za úplne šťastné.  

Ako hovorím, môžu zasadnúť dozorné rady s primátorom, 

s hlavným akcionárom a baviť sa o o svojom postavení 

a možno o kompetenciách. Ale nerobme to takto horúcou 

ihlou, to nedopadne dobre.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán poslanec Jenčík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Presne to isté som chcel čo pani Pätoprstá hovorila.  

V zásade tým, že, že znižujete kvórum na na 

schvaľovanie v predstavenstve, eee a v skutočnos skutočne, 

dvaja členovia predstavenstva môžu robiť zásadné 

rozhodnutia, a navyše v ďalšom bode zmeníte to, že vlastne 

členovia dozornej rady nemôžu byť účastní, lebo to sa tam 

deje, nemôžem sú, nemôžem s takýmto materiálom ja súhlasiť 

napriek tomu, že nesedím v tejto dozornej rade, ale bol som 

tam predsedom. A ma, prežívali sme tam naozaj ťažké 

obdobia. Veľmi ťažké uznesenia padali v tejto dozornej 

rade, nebolo to jednoduché a vy takýmto spôsobom sa 

vraciate niekde úplne na začiatok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja teda len zopakujem, aby, aby teda bolo jasné.  

Ja vám, pán primátor, navrhujem, ja budem veľmi rada 

keď to zoberiete autoremedúrou ako symbol eee teda snahy 

poslancov zlepšiť tento návrh pre dozornú radu.  

Vypustenie zmeny číslo dvanásť deväť, ktorá sa týka 

predstavenstva. To je ten, ten, že musia byť všetci. 

A ďalej ten štrnásť devätnásť týkajúcej sa účasti dozornej 

rady.  

Čiže prečítam presne to znenie,  

ostane, ostane rozhodnutie predstavenstva je prijaté, 

ak zaň zahlasovalo viac ako polovica všetkých členov 

predstavenstva. To je dvanásť deväť.  

A štrnásť devätnásť ostane,  

členovia dozornej rady majú právo zúčastňovať sa 

výberového konania, v ktorom sa vyberá audítor na 

u overenie účtovnej uzávierky a výročnej správy 

spoločnosti.  
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Toto  navrhujem nechať tak, ako je to v súčasnosti 

v stanovách. (gong)  

Ak si to zoberiete auto 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Nech sa. Ešte asi Milan, ty nejdeš ako návrhová 

komisia, ale ako poslanec diskutovať, hej?  

Že ideš diskutovať k tomu ako poslanec. Nie ná, už to 

nie je návrhová komisia.  

Dobre.  

Nech sa páči,  

pán Vetrák. 

A potom sa vyjadrí spracovateľ. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja nadviažem na to, čo už povedal pán viceprimátor 

Káčer, lebo nevedel som, že tá diskusia predbehne ten môj 

príspevok.  
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Ja som práve tiež chcel navrhnúť, lebo je viacero 

vecí, ktoré by bolo dobré prerokovať buď vo formáte, že 

zástupcovia poslaneckých klubov ako tá gremiálka klasická, 

alebo to, čo hovorí pán viceprimátor, že sadnime si buď asi 

nie celé dozorné rady, lebo tam je veľa členov, ale 

povedzme aspoň predsedovia, podpredsedovia dozorných rád 

tých najväčších podnikov a prejdime si tie stanovy 

z hľadiska právomocí dozorných rád.  

Lebo jedna vec je aj to, čo teraz pán Kuruc spomínal. 

Na naozaj sa na to dá pozerať aj tak, že čo má najprv 

zasadnúť dozorná rada v spoločnosti a potom to prerokuje 

zastupiteľstvo? Alebo má najprv zasadnúť zastupiteľstvo 

a potom to pôjde, ako hovorila, ako hovoril predkladateľ. 

Hej.  

No, no, však niekde, niekde je to možno lepšie tak, 

niekde tak, alebo je to všeobecne lepšie. To sa mus, mali 

by sme sa dohodnúť.  

Ďalšia vec je tá, že neviem ako pozorne ste všetci na 

to pozerali, lebo aj pani starostka hovorila, že tieto 

materiály povedzme nie sú také úplne prioritné pre ňu, ale 

naozaj v tom februári eee, alebo v marci, keď sme 

schvaľovali tú novelu stanov, tak my sme, my sme obmedzili 

právomoci dozornej rady. Lebo napríklad aj v OLe (OLO) 

pôvodne dozorná rada schvaľovala aspoň tie základné 

dokumenty ako finančný plán, plán obstarávania a a ešte je 
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tam jeden plán investičný. Ale dneska už len berieme na 

vedomie.  

Čiže, aj to je téma na diskusiu, či by dozorné rady 

mali naozaj mať späť tú právomoc, že to budú schvaľovať, 

alebo vyjadrovať súhlas, tak ako to bolo do februára, marca 

tohto roka, alebo budeme brať iba všetko na vedomie.  

Sú tam aj ďalšie veci. Nechcem to tu teraz zdržiavať.  

Čiže, určite súhlasím s tým, čo hovorí pán 

viceprimátor, že aj pán pimp primátorovi odporúčam, poďme 

si sadnúť v nejakom formáte, poďme sa na to ešte pozrieť, 

aby tu bola spokojnosť a aby neboli aj také doťahovačky, 

ako sme tu dneska počuli, že či to prebrala dozorná rada, 

neprebra, neprerokovala. Kedy to mala robiť a tak ďalej.  

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Už sme si tu zažili, teda pána Nesrovnala, kedy sa 

vlastne všetko riešilo na zastupiteľstve.  
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Čiže, ja chcem pánovi Vetrákovi odpovedať. 

Myslím si, že naozaj by to mala urobiť najprv dozorná 

rada v malom kruhu s časom, ktorý si sama určí a potom dať 

návrh zastupiteľstvu, ktoré až tak nie je informované 

o tom, čo sa deje v dozornej rade, ako pracuje.  

Čiže, tá logika mi hovorí, že najprv to musí mať 

dozorná rada, až potom zastupiteľstvo. Aby sme si ušetrili 

čas, samozrejme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Záhradník. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som to vnímal tak, že keď sme rozhodovali 

o zmenách v obchodných spoločnostiach tesne po nástupe 

nového zastupiteľstva, tak išlo o vlastne isté mimoriadne 

opatrenia, aj som vtedy v diskusii hovoril, že okliešťujeme 

právomoci štatutárnych orgánov, aby teda nedošlo k tomu, že 

sa ohrozí ten denný chod tých spoločností.  
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Preto ja vnímam tieto návrhy ako krok 

k štandardizácii vlastne zodpovednosti a procesov tak, ako 

by mali byť nastavené.  

Predstavenstvá obchodných spoločností, to nie je 

nejaký zbor ochotníkov, ktorí tam sedia dobrovoľne a chodia 

tam na kávu raz za mesiac. Myslím si, že sú jednak dobre 

zaplatení, jednak prešli výberovými konaniami, majú mať 

zodpovednosť, majú mať dôveru. Nakoniec, ručia celým svojim 

majetkom za obchodné operácie, ktoré vykonávajú.  

Takže, ja si myslím, že by sme sa mali práve vrátiť 

k štandardným parametrom a k takým zodpovednostiam, ako 

obchodný zákon dáva (gong) predstavens  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Ak nie je. 

Teda pardon, reakcia ve ve spracovateľa. Pani 

Veronika Ľahká.  

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Eee, k bodu dvanásť deväť, ktorý teda mení hlasovanie 

predstavenstva, pričom teda navrhuje sa zmena, ktorá by 
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znamenala, že na prijatie rozhodnutia stačí polovica 

zúčastnených členov predstavenstva, je práve z dôvodu 

zvýšenia flexibility rozhodovania toho predstavenstva.  

Ide o štandardné ustanovenie. Takto vlastne 

hlasovanie predstavenstva pozná aj obchodný zákonník.  

Rovnako je to nastavené aj v obchodných 

spoločnostiach ako Dopravný podnik alebo OLO.  

A viacmenej, my teda chceme to predstavenstvo mať 

naozaj výkonné, aby na to zasadnutia predstavenstiev 

chodilo a rozhodovalo o tých veciach, aby sa nám nestávali 

veci, že práve nejakou neúčasťou členov predstavenstva 

dôjde k mareniu rozhodovania práve tým, že nebude vlastne 

nikdy možné prijať rozhodnutie, pretože tam nebude prítomná 

nejaká väčšina. Alebo teda nebudú, nebude zahlasované 

vlastne nadpolovičnou väčšinou všetkých členov 

predstavenstva.  

Takže, je to naozaj uvedenie ako keby znormalizovanie 

možno tý tých stanov a toho chodu toho predstavenstva, tak 

ako je to v bežných obchodných spoločnostiach.  

A ako som povedala, Dopravný podnik, OLO to 

rozhodovanie nastavené úplne, úplne podobne.  

Čo sa týka okliešťovania rozhodovacej pôsobnosti 

dozornej rady, tak tam treba povedať, že sa vlastne v bode 
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štrnásť osemnásť jedna ruší vlastne schvaľovanie zmluvnej 

odmeny výkonného vedúceho spoločnosti. To sa deje z toho 

dôvodu, že béveeske 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Spomínali ste to. Hej.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja teda len uviem. Štrnásť devätnásť.  

Uvediem. Tá zmena, rušenie tej toho schvaľovania 

zmluvnej odmeny je z dôvodu toho, že nám vlastne už 

neexistujú, neexistujú v spoločnosti momentálne výkonní 

vedúci spoločnosti.  

Takže, z toho dôvodu to rušíme, pretože to nemá už 

opodstatnenie.  

A k bodu štrnásť devätnásť.  

Tam v podstate predstavenstvo spoločnosti nás 

informovalo aj teda, že v minulosti historicky dozorná rada 

sa nezúčastňovala pri výbere toho audítora, a preto sa im 

javí ako  postačujúce, aby sa pri výbere audítora 

zúčastňoval vlastne predseda dozornej rady a jeden poverený 

člen dozornou radou.  

Z toho ten uvedený návrh prakticky vychádzajúc zo 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

veľmi za slovo. 

Možno tou kuchynskou rečou. Lebo naozaj, toto nie je 

moja téma. Nie som v nej úplne doma. 

Ale ja tomu celkom nerozumiem. Starostlivo vyberáme 

členov predstavenstva. Snažíme sa o čo najlepší výber. 

A vynikajúco ich platíme. Majú tisícové platy a odmeny. 

Nebudem proste zdôrazňovať, že koľko, preto lebo ľudí by 

asi porazilo doma, tých, čo nás počúvajú. A teraz hovoríme, 

že sa obávame, že nebudú sa zúčastňovať predstavenstva 

a tak budú bojkotovať rozhodnutie predstavenstva? Na kieho 

čerta ich potom volíme? Alebo vyberáme?  

Tak ja si myslím, že ten kto je zvolený, alebo 

dosadený do takejto funkcie, tak má si plniť svoje 

povinnosti. Ak sa rozhodneme, že tam budú traja členovia 

predstavenstva, tak budú traja. Ale musia chodiť traja. Ak 

majú byť piati, tak budú chodiť piati. A nie, že bojkotovať 

a sedieť doma a poberať plat, alebo ako?  
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A znie neniesť žiadnu politickú zodpovednosť? Lebo sú 

(gong) nevní  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Iba iba poznámka.  

Asi si uvedomujete, že napríklad v béveeske (BVS), 

o ktorej sa konkrétne bavíme, nemáme celé predstavenstvo. 

Máme tam aj ľudí. Takže, o o tom sa asi bavíme. Nebavíme sa 

o Dopravnom podniku, kde máme všetkých ľudí, alebo o OLe 

(OLO) samozrejme. 

Pán Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Teraz som vás nepochopil, pán primátor, že tam je 

jeden iný a nadpolovičná väčšina keď je zúčastnená, tak 

môžu hlasovať. Čiže, to nie je, že ten jeden nepríde 

a nemôžu fungovať. Takže, to asi, asi nepasuje.  

Ale eee, to ale neznamená, na, na kolegynku by som 

chcel. To ale neznamená, že keď sa nezúčastňovali členovia 

dozornej rady, dneska sú iní členovia dozornej rady, to 

neznamená, že sa nebudú chcieť. Navyše podľa tohto sa 

nebudú môcť zúčastniť rokovania predstavenstva.  

Čiže, to je úplne niečo iné.  
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To, že niekto povie, že netreba, zakážeme im to, tak 

sme im to zakázali. Hh. Lebo niekto sa vyjadril. Nie? Jeden 

názor jednotlivca. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem pekne. Ďakujem za diskusiu.  

Ja by som to posunul ďalej.  

Chcem povedať jednu vec na záver tohto bodu programu, 

že cením si, samozrejme, vaše príspevky aj obavy, ktoré ste 

vyslovili k tomuto bodu programu. Akokoľvek to hlasovanie 

dopadne, bez dozornej rady to ďalej nepôjde.  

Takže, budú tu dozorné rady, ktoré sa k tomu budú 

vyjadrovať. Ľudia, aj poslanci sa k tomu budú môcť 

vyjadrovať.  

Toto nie sú veci, ktoré sa rodia v našich hlavách len 

tak, na tomto, na týchto úpravách sa sedelo, diskutovalo sa 

s členmi predstavenstva diskuso valo sa s právnickými 

kanceláriami.  Je to vec, ktorá nie je rozličná od iných 

firiem. Nie je to nijakým spôsobom nejaká anomália oproti 

iným súkromným firmám.  
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A jediný cieľ toho je zväčšiť eee flexibilnosť 

a rýchlosť niektorých procesov rozhodovania.  

Takže, aby ste to takto rozumeli.  

Ja by som rád dal hlasovať o tomto bode návrhu.  

Takže, pani Pätoprstá, chcete ešte faktickú?  

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

poslankyňa MsZ: 

Áno. Veľmi dôležitú, pán primátor. 

Viackrát tu znie na hovorí sa o obchodnom zákonníku, 

o firmách. Tu je veľká červená čiara medzi obchodnými 

spoločnosťami zriadenými štátom alebo samosprávou. A tam tá 

veľká čiara znamená, že my sa riadime ešte aj podľa zákona 

o obecnom zriadení.  

Toto je, prosím vás, majte na pamäti. Hovoriť to čo 

je vo firme, super. Tak to môže byť trestný čin v obchodnej 

spoločnosti zriadenej štátom.  

Takže, treba naozaj dbať na to, že obchodný zákonník 

platí, ale súčasne platí aj zákon o obecnom zriadení. Na to 

treba dbať.  
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Čiže, my zastupujeme verejný záujem a nie firmu. 

Firma môže skrachovať. Ale verejný záujem je, sú obyvatelia 

tohto mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, len v tomto prípade je verejný záujem zastúpený 

dobrým riadením tej firmy. A my (gong) výsledkami tej 

firmy. A o to sa snažíme.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Čiže, začneme tým, že budeme hlasovať o podanom 

pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Pätoprstej.  

Aby sme vedeli o čom hlasujeme, tak ho samozrejme aj 

prečítam ten návrh. Je daný aj písomne.  

Návrh sa týka zmien v materiáli, nie v uznesení. 

V materiáli konkrétne v bode eee číslo dvanásť deväť, ktorý 

sa týka predstavenstva. Tam ide o vypustenie tej 

navrhovanej zmeny.  
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A v bode štrnásť devätnásť takisto v navrhnutých 

stanov to, čo sa týka dozornej rady, takisto tam ide 

o vypustenie tej zmeny.  

Čiže, aby bolo jasné  naozaj o čom hlasujeme.  

Čiže, v bode dvanásť deväť v zmysle návrhu pani 

poslankyne Pätoprstej by tento bod znel takto: 

Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň 

hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva.  

A a v bode štrnásť devätnásť to bude znieť takto: 

Členovia do, členovia dozornej rady majú právo 

zúčastniť sa výberového konania, v ktorom sa vyberá audítor 

na overenie účtovnej závierky a výročnej správy 

spoločnosti. 

Čiže, zostáva to, čo je v tých terajších stanovách. 

Nie je to rozdelené na samostatné hlasovanie.  

Čiže, o obidvoch týchto návrhoch budeme hlasovať 

spolu v zmysle toho podaného pozmeňujúceho návrhu.  

Pán primátor,  

môžte dať o ňom hlasovať. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 172 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo príto prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Za dvanásť, proti päť, zdržalo sa osemnásť, 

nehlasovalo jeden. 

 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 

Bod č.6-Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

-pozmeňujúci návrh p. Pätoprstej 

 Prítomní: 36 Áno 12 Nie: 5 Zdržal sa: 18 Nehlasovali: 1 

 

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

M. Brat  NIE M. Debnárová ZDRŽAL SA 

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

J. Mrva ZDRŽAL SA T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák  L.Štasselová,nám.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

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

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa   

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ZDRŽAL SA 

 

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

V. Dolinay  ZDRŽAL SA 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)  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže, vraciame sa teraz naspäť do hlasovania 

o pôvodnom znení uznesenia aj o pôvodnom znení materiálu. 

Čiže, tej, tej novely stanov obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, ktoré mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie tento návrh na zmenu 

stanov. 

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 tridsaťšesť. 

Za dvadsaťpäť, proti štyri, zdržalo sa päť, 

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

24.10.2019 

Bod č.6-Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 Prítomní: 36 Áno 25 Nie: 4 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  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  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

R. Jenčík NIE T. Korček NIE 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej   
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V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ZDRŽAL SA 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  NIE J. Hrčka   

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

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

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 

Bratislava, IČO 35850370. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že môžme navrhnúť teraz prestávku?  

Samozrejme, chcem iba k tomuto povedať, že poďme sa 

o tom baviť, ale aj budú dozorné rady, kde tú cestu, veď to 

musí prejsť.  

Ak má ktokoľvek akékoľvek ešte pochybnosti, stretnite 

sa s pani Veronikou Ľahkou, ktorá vám určite to vysvetlí 

a môžme sa o tom diskutovať. Akože, nie je to vec, ktorá 

pre pre nás je nejaká kamenná, nemenná.  

Eee. Nejaké dva kluby dajú návrh na prestávku? Alebo 

ona je vlastne dohodnutá automaticky.  

To znamená, že od jedenásť pätnásť do jedenásť 

tridsať. Hej?  

Tak pätnásť minút? Sme okej s tým?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dávame vždycky. Takže, asi aj dneska.  

Takže, prosím vás, jedenásť tridsať tu presne.  
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Ďakujem. 

 

(prestávka od 11.15 do 11.43 h) 

 

 

BOD 7 PERSONÁLNE ZMENY V PREDSTAVENSTVE 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   Vallo, 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Ideme na bod sedem, prosím vás sadeti. 

Personálne zmeny v prestavenstve. Či to už bolo 

teraz?  

Pardon, to bolo teraz. Nie? Nebolo?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, to sú personálne zmeny. Okej. 
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Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 

spoločnosti Bratislavská vodáreská ská spoločnosť á es (a. 

s.). 

Odovzdávam slovo spracovávateľovi (poznámka: 

odkašľanie) pani Ľahkej. 

Nech sa páči. 

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Predkladáme materiál o personálnych zmien spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť.  

Eee, na konci mesiaca september a v mesiaci október 

prebehli posledné dve výberové konania, ktoré hlavné mesto 

realizovalo na poste členov predstavenstiev v spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť.  

Išlo o výberové konania na pozíciu člena 

predstavenstva síesou bévees (CSO BVS), ktorý bude 

zodpovedný za obchodný úsek a úsek životného prostredia.  

Eee. Kompletne bolo doručených štrnásť kompletných 

prihlášok do tohto výberového konania. Následne komisia 

odporučila na verejné vypočutie päť osôb. Neverejné 

a následné verejné vypočutie sa konalo dňa 11. 10. 2019, 

pričom na základe všetkých zhromaždených informácií komisia 
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odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve 

pána Ladislava Kizáka za člena predstavenstva síesou (CSO) 

spoločnosti bévees (BVS). 

Rovnako  sa konalo výberové konanie na pozíciu sítíou 

bévees (CTO BVS) kde bolo celkovo doručených štrnásť 

kompletných prihlášok.  

Na verejné a neverejné vypočutie bolo pozvaných 

rovnako päť kandidátov a dňa 27. 9. 2019 sa konalo 

neverejné a následne verejné zasadnutie, pričom výberová 

komisia odporučila primátorovi mesta navrhnúť na mestskom 

zastupiteľstve pána Miroslava Kollára za člena 

predstavenstva sítíou bévees (CTO BVS). 

Vzhľadom na zákon o hlavnom meste Bratislavy, ktorý 

hovorí, že personálne zmeny v obchodných spoločnostiach 

podliehajú schváleniu mestským zastupiteľstvom, predkladáme 

návrh mestskému zastupiteľstvu na schválenie, ktorý spočíva 

v odvolaní pána Miroslava Hrádeka a Henricha Haščáka 

z funkcie členov predstavenstva bévees (BVS), to sú tí, 

ktorí boli dočasne menovaní a návrh na schválenie 

vymenovania inžiniera Miroslava Kollára za člena 

predstavenstva ako sitíou bévees (CTO BVS) a inžiniera 

Ladislava Kizáka za člena predstavenstva síesou (CSO) 

spoločnosti bévees (BVS).  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcem iba pripomenúť, že sa bude hlasovať o každom 

postupne.  

Á, tak je to, že? Či naraz?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Naraz. 

Á, otváram diskusiu k tejto téme.  

Nech sa páči,  

pán Káčer.   

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som chcel reagovať na imejly (email), ktoré vám 

boli doručené dnes ráno o tom, že teda som dlhoročný 

priateľ pána Kizáka Kizáka a tak ďalej.  

Čiže, chcem to uviesť na pravú mieru.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 182 

S pánom Kizákom sme chodili na Národohospodársku 

fakultu tri roky, potom sa naše cesty rozišli a máme 

spoločnú fejsbukovú (facebookovú) skupinu, kde je asi 

päťdesiat ľudí rôznych z vysokej školy a chodíme hrávať 

v nedeľu na Železnú studničku futbal.  

To je celý môj vzťah s pánom Kizákom a celé moje 

prepojenie na pána Kizáka. Nikdy v živote sme spolu nič 

nepodnikali, nerobili, nemáme žiadne vzťahy, žiadne trémy 

(treema) nič.  

K výsledkom výberového konania sa neviem vyjadriť, 

lebo som nebol účastný.  

V momente keď som sa dozvedel, že pán Kizák vyhral 

a mohlo by to byť nejakým spôsobom spájané s mojou osobou, 

som to dal na vedomie pánovi primátorovi a následne som na 

gremiálnej porade na to upozornil všetkých predsedov 

klubov, ktorí sa tejto gremiálnej porade zúčastnili.  

Myslím, že nemám viac čo k tomu povedať.  

A samozrejme teda v rámci nejakej novej kultúry 

v politike nebudem v tomto prípade hlasovať, aby sa náhodou 

nestalo, že prejde mojim hlasom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán riaditeľ magistrátu Košťál. 

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

Ďakujem. 

Ja chcem doplniť pána viceprimátora, keďže v tom 

imejly (email) boli teda dve veci spomenuté.  

Jedna sa týkala toho vzťahu s pánom viceprimátorom, 

druhá sa týkala toho, že pani Trančíková ako druhá v poradí 

údajne vyhrala hlasovanie, alebo teda vyhrala vo výberovej 

komisii.  

Ako predseda výberovej komisie chcem povedať, že to 

nie je pravda. Je to aj v zápisnici jasne uvedené. Výberová 

komisia má viacero fáz alebo štádií, v ktorých hlasuje. Tí 

z vás, ktorí boli súčasťou výberových komisií, tak to 

vedia.  

Pani Trančíková tesne vyhrala v priemer hlasovaní ako 

keby v priemeru, to znamená, získala priemerne viac bodov 

ako pán, pán, ktorý vyhral. A v zápätí došlo k hlasovaniu 

všetkých členov komisie, kde sme sa zhodli na tom, v po 

v pomere hlasov päť ku jedna, že na prvom mieste je pán 
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Kizák a iba jeden člen odporúčal na prvé miesto pani 

Trančíkovú.  

Takže, hlasovanie komisie nevyhrala pani Trančíková, 

hlasovanie komisie jednoznačne vyhral pán Kizák. (gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán poslanec Jenčík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vysvetlenie obom 

pánom. 

Navyše je to anonym pravdepodobne, alebo ja neviem 

kto je ten človek. Ja ako dlhodobo tvrdím, že tieto anonymy 

sú veľmi nepríjemné a mali by sme sa s rezervou venovať 

týmto anonymom. A navyše hovorí sa 

(poznámka: niekto kýchol) 

Na zdravie!  

A navyše sa hovorí, že ich píšem ja. Tak do očí ti 

hovorím, že nie, nebol som to ja, prisahám.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre? Je to vyriešené?  

Poďme ďalej. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja si dovolím, ako zástupca nášho klubu, ktorá som 

bola prítomná pri výberovom konaní ako pozorovateľ, 

potvrdiť pána, teda slová pána eee eee riaditeľa úra, 

riaditeľa magistrátu.  

Naozaj, bola to, bolo to veľmi ťažké rozhodovanie, aj 

vy sami možno by ste veľmi váhali medzi mladým dynamickým 

veľmi konzistentným mladým mužom, ktorý má chuť a záujem 

riešiť veci verejné, aj ekologické a medzi dámou, ktorú 

poznáme veľmi vzdelanou, múdrou a takisto konzistentnou čo 

sa týka charakteru.  

Myslím si, že rozhodlo vlastne vôľa pána riaditeľa, 

ktorý asi chce mať v tom tíme taký dynamickejší tím. Aj keď 

ja osobne teda by som eee sa priklonila k tomu jedinému 

členovi, ktorý hovoril, že by tam mala byť trošku väčšia 

väzba na tú, na tú, na to pôvodné zloženie a na históriu 

Bratislavskej vodárenskej.  
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Ale bolo to veľmi ťažké rozhodovanie. A myslím si, že 

eee ten výber je dobrý, aj keď tesný, ale spravodlivý 

a čestne vybratý.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja možno iba dodám, že pokiaľ viem, komisia nejakým 

spôsobom odporučila, alebo teda dúfa to, že, povedz ty, 

Ctibor, že s pani Trančíkovou rátame a dúfame, že platí to, 

čo ste povedali. Myslím, že určite aj za nás všetkých.  

Pán Jenčík,  

máte niečo? Alebo už to bolo?  

Nech sa páči,  

máte slovo. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja ešte tým, že som, tým že som videl meno pána 

Haščáka v materiáli, tak som sa chcel spýtať, lebo 

v médiách hovorca mesta pán Bubla tvrdil, že, že teda 

výmenu do dcérskej spoločnosti Infra servisis (Infra 

services) vykonáva novovybraté a transparentne vybraté 

vedenie spoločnosti. Čo ale v tomto prípade nie je  pravda, 
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keďže pán Haščák sám za seba hlasoval a nominovali ste ho 

vy, pán primátor jedným listom, ktorý v prípade, že ste 

podpísali, tak si myslím, že mal byť tu prerokovaný 

v zastupiteľstve, lebo taký máme postup. 

Čiže, ja som sa len na toto chcel opýtať, že prečo sa 

tak stalo? A teda, či sa s tým dá vôbec niečo robiť? Lebo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Možno odpovie Veronika Ľahká.  

Na toto odpovedz. 

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Nominácie do dcérskych spoločností béveesky (BVS) už 

nepodliehajú schvaľovaniu mestskému zastupiteľstvu a to 

z dôvodu, že viacmenej ako keby ten zákon, ako aj všeobecne 

záväzné nariadenie  hovorí o tom, že povinnosť schvaľovať 

osoby do orgánov obchodných spoločností sa vzťahuje len na 

tie spoločnosti, kde má hlavné mesto majetkovú účasť, čo 

nie je spoločnosť Infra servisis (Infra services). 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A okrem iného to bola dohoda všetkých, so všetkými 

klubmi.  

Takže, akože to neni nejaká vec, ktorú by sme urobili 

bez zastupiteľstva. 

Pán Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ešte raz.  

Pán Haščák hlasoval sám za seba. Čiže, to je prvá 

vec, že prečo, prečo to tak bolo, lebo pán Bubla hovorí, že 

novovybraté vedenie hlasovalo za toto.  

A  áno, novovybraté vedenie má právo na to, aby 

nominovalo a schválilo zástupcov Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, to všetko sedí. Ale v prípade, že ten list 

podpísal pán primátor, tak si myslím, že dostávame sa na 

inú úroveň a mali sme o tom vedieť. Minimálne sme sa o tom 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V tom prípade sa musíte pobaviť so šéfom vášho klubu, 

lebo šéfovia klubov o tom vedeli, hej? To sme urobili toto 

rozhodnutie na na úrovni aj klubov.  

Pokiaľ neni ďalší príspevok do diskusie, tak dávam 

slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Z toho úvodného slova som teda porozumel, že budeme 

hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku, teda spolu 

o všetkom, čo  je tam navrhnuté. 

Čiže, v bode A budeme schvaľovať zmeny pri zástupcoch 

predstavenstva obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť a to tak, že odvolávame pána Haščáka 

a pána Hrádeka a vymenúvame pána Kollára a pána Kizaka za 

nových členov predstavenstva. 

A v bode bé (B) poverujeme pána primátora, aby na 

valnom zhromaždení tejto spoločnosti predložil návrh na 

odvolanie a voľbu týchto zástupcov za členov štatutárneho 

orgánu spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť. 
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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 tridsaťšesť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jeden poslankyňa alebo  poslanec. 

 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 

Bod č. 7-Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 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.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

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

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček NEHLASOVAL 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Uznesenie  
zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

v obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

a.s., so sídlom Prešovská 48, 

Bratislava, IČO 35850370: 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z 

predstavenstva obchodnej spoločnosti: 

JUDr. Henrich Haščák 

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LLM 

vymenovanie za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v 

predstavenstve obchodnej spoločnosti: 

Ing. Miroslav Kollár – člen predstavenstva - CTO 

Ing. Ladislav Kizak – člen predstavenstva - CSO. 

 
B. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., predložiť návrh na odvolanie a 

voľbu zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy za členov 
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štatutárneho orgánu tejto obchodnej spoločnosti podľa časti 

A tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 8 PERSONÁLNE ZMENY V PREDSTAVENSTVE 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ 
PODNIK BRATISLAVA, AKCIOVÁ 
SPOLOČNOSŤ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej na bod číslo osem. Personálne zmeny 

v predstavenstve obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť. 

Eee. Nech sa páči, poprosím o slovo pani Ľahkú.  

Nech sa páči. 

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Rovnako posledné výberové konania na členov 

predstavenstiev spoločnosti prebehli aj v spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava.  
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Eee. Výberové konania sa týkali obsadenia pozícií 

člena predstavenstva zodpovedného za technický 

a prevádzkový úsek a člena predstavenstva zodpovedného za 

úsek infraštruktúrny.  

Dňa 30. 9. 2019 sa konalo verejné a neverejné 

vypočutie štyroch uchádzačov o pozíciu člena predstavenstva 

zodpovedného za úsek technický, pričom komisia odporučila 

primátorovi navrhnúť mestskému zastupiteľstvu na schválenie 

pána Milana Donovala za člena predstavenstva sítiou (CTO) 

Dopravného podniku. 

Výberové konanie na pozíciu člena predstavenstva, 

ktorý bude zodpovedný za úsek infraštruktúrny sa konalo 

15. 10. 2019 s tým, že výberového konania sa zúčastnili 

štyria kandidáti a komisia odporučila primátorovi navrhnúť 

na mestskom zastupiteľstve inžiniera Michala Halomiho za 

člena predstavenstva dépébé (DPB). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

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: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní  materiálu  

v bode A schvaľujeme v obchodnej spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava  

jednak odvolanie člena predstavenstva pána Fleška z tejto 

obchodnej spoločnosti  

a tiež vymenovanie  za členov predstavenstva pána Donovala, 

pána Halomi.  

V bode bé (B) poverujeme pána primátora, aby prijal 

rozhodnutie jediného akcionára tejto spoločnosti, pri 

výkone pôsobnosti valného zhromaždenia s cieľom vykonať 

schválené zmeny v zmysle bodu A uznesenia.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 

Bod č. 8-Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

 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.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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A. schvaľuje 

v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, Bratislava, 

IČO 00492736: 

odvolanie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z 

predstavenstva obchodnej spoločnosti: 

Ing. Rastislav Fleško 

vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v 

predstavenstve obchodnej spoločnosti: 

Ing. Milan Donoval – člen predstavenstva – CTO 

Ing. Michal Halomi – člen predstavenstva - CIO. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja touto cestou chcem aj poďakovať Janovi Mazúrovi, 

lebo máme prvé tri akciovky kompletné. Aj vám za dôveru. 

Platí to, čo sme hovorili, na novembrovom, dúfam že 

na novembrovom zastupiteľstve predostrú traja predsedovia 

predstavenstiev týchto podnikov svoje ciele na budúci rok 

a t, a tie budeme odpočtovať. Mali dostatok času, aby ich 

nachystali. Robia na to. A tie budeme o rok odpočtovať. 

A keď to nebude vyhovujúce, tak príjmeme nejaké opatrenia 

v rámci tohto.  

Takže, to sme sa o tom bavili a to určite aj, aj, aj 

splníme.  

Ďakujem veľmi pekne. 
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BOD 8A PERSONÁLNE ZMENY V PRÍSPEVKOVEJ 
ORGANIZÁCII METROPOLITNÝ INŠTITÚT 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na ďalší bod osem A. eee. A áno, jasné. Poďme 

na bod osem A. Personálne zmeny v Metropolitnom inštitúte 

Bratislave, Bratislavy.  

Ja poviem, čo sa udialo.  

Mali sme výberové konanie, kde sa rozhodovalo medzi, 

teda kde, kde bol vybratý uchádzač. Následne mesto začalo 

s týmto uchádzačom, s ktorým sme boli veľmi spokojní, 

diskusiu  o čase jeho nástupu a jeho plate. Bohužiaľ, sa vo 

finále sme sa nezhodli ani o jeho plate, ani o jeho čase 

nástupe, keďže je Košičar, potreboval neprimerný veľký čas 

na to, aby mohol nastúpiť do Metropolitného inštitútu 

Bratislavy. My potrebujeme rýchlejšie reagovať na túto vec.  

To znamená, že sme sa s ním v veľmi v priateľskej 

a dobrej nálade rozišli. A ne a a nezamestnal sa v našom 

inštitúte.  

Znamená to, že my prichys prichystáme nový konkurz. 

Chcem povedať iba to, že je to trošku komplikovaná 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 201 

situácia, pretože MIB je nová vec a veľa ľudí nevie, čo si 

vôbec má  predstaviť o tom, keď idú riadiť takúto vec.  

Takže, takže budeme, budeme zase o tom hovoriť ešte 

viac ako predtým. Chystáme to výberové konanie, ktoré by 

malo byť na začiatku budúceho roka. A dovtedy v vás žiadam, 

aby, alebo dovtedy oznamujeme, že 

to neviem, či musíme polovice zastupiteľstvo. Eee.  

(poznámka: počuť ženský hlas „áno“, mužský hlas 

„áno“) 

Áno. Musíme.  

By sme chceli teda poveriť vedením MIBu Jána Mazúra, 

ktorý, ktorý sa už aj toho chopil. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

V každom prípade by som chcel poďakovať Zuzane 

Stanovej, ktorá, ktorá ho doteraz ak z pozície zástupcu 

z magistrátu viedla a starala sa o jeho najmä 

administratívny a personálny rozbeh. Zuzana sa vracia na 

magistrát na pozíciu hlavného koordiná, alebo jedného 

z koordinátorov spolu s našou viceprimátorkou Luciou 

Štasselovou v oblasti bývania. Tam ako to bolo dohodnutý na 

začiatok.  

Takže, ďakujem veľmi pekne. 
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A otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Jenčík,  

máte slovo. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len otázku, že či je nutné teda opakovať. Tam bol 

jednoznačne akože veľmi dobrý favorit bola ´Milota 

Sidorová. Že či teda nie je na zváženie, že rovno, rovno 

osloviť, alebo teda porozprávať sa so slečnou Milotou?  

Či nu, či je nutná  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, rozumiem. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

opakovať ten výber. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Od od odpovie, odpovie, odpovie.  

Faktickú. Nefunguje faktická riaditeľovi magistrátu. 

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

Dobre.  

Zase, bol som predsedom tejto výberovej komisie, 

takže mám k tomu nejaké informácie. 

Výberová komisia odporučila iba jedného. Jedného 

kandidáta na pánovi primátorovi, to znamená, pani Sidorová 

nebola odporučená zo strany výberovej komisie, takže nie je 

možné uplatniť to, čo by sa uplatňovalo v iných, v iných 

situáciách, kde aj výberová komisia na niektoré pozície 

odporučila dvoch.  

Tu došlo iba k menovaniu, respektíve odporučeniu 

jedného a bez mi toho druhého miesta. 

Takže, ani nie je možné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 
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Ja sa ospravedlňujem, lebo som telefonoval, ale 

predpokladám, že tá otázka smerovala k tomu istému, že či 

tam bolo nejaké poradie určené v tom 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nebolo 

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

výberku? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz (poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria naraz 

predsedajúci aj poslanec Buocik) 

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

Nebolo.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ja som mal podobnú otázku, ale už keď som sa 

prihlásil, tak sa chcem veľmi pekne poďakovať dočasnej 

šéfke MIBu (MIB), pretože som mal pár skúseností s ich 

prácou a myslím si, že to viedla perfektným spôsobom.  

Tak ďakujem ešte raz.  

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: 

Prečo je tam celý návrh uznesenia, keďže ten materiál 

sme vlastne sme mali predložený až dneska na na stoly, 

alebo teda na poslednú chvíľu.  

Tak aby sme vedeli o čom hlasujeme. 

Čiže, návrh uznesenia.  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu  
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po A berie na vedomie vzdanie sa funkcie magistry 

Zuzany Stanovej, dočasne poverenej viesť príspevkovú 

organizáciu Metropolitný inštitút Bratislavy, Primaciálne 

námestie číslo 1, 814 99 Bratislava. 

A po Bé (B) vymenováva magistra Jána Mazúra, píejdždí 

(PhD.)  za eee za riaditeľa príspevkovej organizácie 

Metropolitný inštitút Bratislavy, Primaciálne námestie 

číslo 1, 814 99 Bratislava od 24. 10. 2019 do času 

vymenovania riaditeľa tejto organizácie, ktorý vzíde 

z výberového konania. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

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

24.10.2019 

Bod č. 8A-Personálne zmeny v príspevkovej organizácii 
Metropolitný inštitút Bratislavy 

 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 ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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: 

Personálne zmeny v príspevkovej organizácii Metropolitný 

inštitút Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

vzdanie sa funkcie Mgr. Zuzany Stanovej, dočasne poverenej 

viesť príspevkovú organizáciu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy Metropolitný inštitút Bratislavy, 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava. 
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B. vymenúva 

Mgr. Jána Mazúra, PhD., za riaditeľa príspevkovej 

organizácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Metropolitný inštitút Bratislavy, Primaciálne námestie č. 

1, 814 99 Bratislava od 24. 10. 2019 do času vymenovania 

riaditeľa tejto organizácie, ktorý vzíde z výberového 

konania. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 9 NÁVRH NA ODVOLANIE A VYMENOVANIE 
RIADITEĽA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE 
MARIANUM - POHREBNÍCTVO MESTA 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod deväť, Návrh na odvolanie, vymeňovanie 

riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy. 

Nech sa páči, slečna Ľahká. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Pani?  

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Dňa 10. 10. sa konalo výberové konanie na pozíciu 

riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM.  

Do výberového konania sa prihlásilo celkom desať 

uchádzačov, z toho osem prihlášok bolo kompletných. Komisia 

zostavila aj rebríček najvhodnejších uchádzačov o pozíciu 

riaditeľa, pričom na verejné a neverejné vypočutie boli 

pozvatí štyria z nich.  

Výberová komisia odporučila, aby primátor navrhol 

mestskému zastupiteľstvu vymenovať Borisa Šramka za 

riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM, a to na dobu 

jedného roka odo dňa jeho vymenovania.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pán Buoci,  

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

Ďakujem pekne. 

Chcem sa opýtať, že prečo je v tomto prípade určená 

tá jednoročná lehota, že aký, aký to má dôvod?  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Kratochvílová,  

nech sa páči. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ide o to, že komisia rozhodla týmto s, takýmto 

spôsobom práve kvôli tomu, že nebola úplne presvedčená 

o o o tomto kandidátovi. A práve preto bol stanovený tento 

jeden rok s tým, že v priebehu tohto jedného roka eee dost 

eee boli stanovené ciele, ktoré sa budú priebežne sledovať. 

Sú uvedené aj v materiáli a na základe toho sa rozhodne 

o pokračovaní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Pilinský. Pán Buocik. Ešte. 

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

Eee. Ďa ďakujem pekne. 

Ale ako keby že principiálne tomu úplne nerozumiem, 

že či my máme priestor na to ísť systémom pokus – omyl.  

Eee eee lebo eee aj v tom predchádzajúcom bode sme, 

ak nedošlo teda k dohode, alebo už s tým vybratým 

uchádzačom, tak robíme nové výberko, že či teda tu tiež 

nebol priestor na to, urobiť nové výberové konanie tak, aby 

sme mali jednoducho takého šéfa v MARIANUMe (MARIANUM), 

ktorý, ktorý tu bude, ktorý tú činnosť bude vykonávať teda 

minimálne tie štyri roky, kedy je teda funkčné obdobie 

zastupiteľstva. 

Mm mmm mmm.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán Pilinský.  

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

Ďakujem. Ďakujem. 

Tiež by som sa teda p priklonil k tomu, že keď sa 

bude robiť o rok nové výberko, to je prakticky dva roky do 

konca vo volebného obdobia, takže si myslím tiež osobne, že 

tí ľudia sa budú hľadať ešte ťažšie ako dneska. 

Ale moja otázka je na to, aj keď teda tu nový pán 

riaditeľ navrhovaný nie je, ja by som sa chcel spýtať: 

My sme mali s bývalým vedením rozbehnuté nie niektoré 

projekty, eee, ohľadne rozšírenia Račianskeho cintorínu. 

Bolo pripravená nejaká, bola pripravená nejaká 

vizualizácia, nejaká projektová dokumentácia. Bohužiaľ, sa 

to nestihlo zrealizovať.  

Tak len by som, by som teda chcel vedieť, či, či sa 

pô pôjde v tom v tomto trende aj naďalej, alebo teda, či to 

bude nejaká o otočka o stoosemdesiat stupňov ako 

v niektorých iných prípadoch?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Šramko je dlhoročným zamestnancom na vysokej 

pozícii MARIANUMu (MARIANUM), takže som presvedčený, že 

asi. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, okej. Dobre. 

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja sa ospravedlňujem, že takto v tej faktickej, lebo 

úplne to nebude zodpovedať asi tomu, že na ten príspevok, 

ale pre istotu sa spýtam, lebo my sme vlastne dostali 

distribuované aj nový návrh uznesenia, kde ten jeden rok už 

nebol a teraz sme sa vrá, vlastne vrátili k tomu jednému 

roku.  

Tak aby sme v tom mali jasno. Čiže, vraciame sa 

k tomu pôvodnému uzneseniu k tomu staršiemu, kde sa to 

limituje na dobu jedného roka?  

Len aby to zaznelo. Aj poprosím predladateľa. 

Vlastne, však nakoniec ste to už teraz povedali pred 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Chren. 

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

Ďakujem. 

Ja by som (poznámka: nezrozumiteľné slovo) za 

z rokovaciemu poriadku, nadviažem na to, čo hovoril hlavný 

rečník o rozbehnutých projektoch.  

Máme taký problém, neviem či tu už nový pán riaditeľ 

MARIANumu (MARIANUM) je, ale na Stachanovskej sa nám 

prepadla, respektíve sa prepadla šachta MARIANUMu 

(MARIANUM) pri priechode pre chodcov. Teraz je tam 

nefunkčný prechod a diera v ceste. A MARIANUM vraj nemá 

peniaze na to, aby to opravil.  

Tak chcem upozorniť na tento problém nového pána 

riaditeľa, že aby sa tomu začal hneď venovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán hlavný kontrolór,  

chcete slovo?  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Ja len možno v bode A uznesenia, mal by tam byť asi 

do doplnený dátum, k akému dátumu odvolávame pôvodného 

riaditeľa, aby v podstate bola nejaká súhra.  

Čiže, asi k 31. 10. a od 1. 11. sa menuje nový. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Asi k dnešnému dňu, nie?  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Potom bude, nebude pokryt. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 
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Povedzte vy, ako je lepšie a ja si to zoberiem 

nejakou autoremedúrou alebo hocičím iným.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja navrhujem . 31. 10. 2019 odvoláva a od 1. 11. 

menuje nového. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Berem si to. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. K 31. 10.  

Dobre. Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Ja to teda pre istotu prečítam celé, nie je to také 

dlhé, len keďže tam došlo k zmenám.  

Návrh uznesenia: 
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu  

po A odvoláva inžiniera Radoslava Vavruša z funkcie 

riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, 

IČO 17330190, dňom 31. 10. 2019. 

A po Bé (B) vymenúva inžiniera Borisa Šramka do funkcie 

riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, 

IČO 17330190, dňom 1. 11. 2019 na dobu jedného roka. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijané. Prijaté. 

Prítomných tridsaťtri. 

Za dvadsaťdva, proti tri, zdržalo sa sedem, 

nehlasovalo jeden poslanec alebo poslankyňa. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 

Bod č. 9-Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa 
príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 

 Prítomní: 33 Áno 22 Nie: 3 Zdržal sa: 7 Nehlasovali: 1 

 

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

M. Brat  NIE M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ZDRŽAL SA  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková   I. Polakovič  NIE 

P. Strapák  L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač NIE 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová  

 

 

Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   
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V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ZDRŽAL SA 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

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

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa príspevkovej 

organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. odvoláva 

Ing. Radoslava Vavruša z funkcie riaditeľa príspevkovej 

organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, 

Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, IČO 17330190, 

dňom 31. 10. 2019. 
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B. vymenúva 

Ing. Borisa Šramka do funkcie riaditeľa príspevkovej 

organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, 

Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, IČO 17330190, 

dňom 01. 11. 2019 na dobu jedného roka. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 10 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BOLI 
PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 
VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI INCHEBA, A.S., DŇA 21. 
JÚNA 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo desať, Informácia o materiáloch, 

ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba. Dňa 21. júna 

2019. 

Kto to bude za nás? Kto tu je za nás?  

Odovzdávam slovo spracovateľovi. Aha, Veronika, 

jasné, samozrejme. 
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Nech sa páči,  

Pani ľahká. 

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Materiál sa predkladá na rokovanie mestského 

zastupiteľstva na základe uznesenia mestského 

zastupiteľstva číslo 64 z roku 2011, ktoré teda hovorí 

o tom, že informácie o materiáloch, ktoré boli schvaľované 

na valnom zhromaždení obchodných spoločností s minoritnou 

majetkovou účasťou mesta sa predkladajú na rokovanie 

mestského zastupiteľstva po tomto valnom zhromaždení. 

V spoločnosti Incheba má hlavné mesto majetkový 

podiel jedenásť percent.  

V júni 2019 sa teda konalo riadne valné zhromaždenie 

tejto spoločnosti, kde boli prerokované a schvaľované 

materiály, ktoré sú teda prílohou tohto materiálu. Ide 

najmä o schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky 

za rok 2018, schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 

2018 a voľba člena dozornej rady spoločnosti, ktorým je 

teda nominant mesta pán inžinier Karman. 

Eee. Podľa predl predloženej účtovnej závierky 

dosiahla spoločnosť za rok 2018 zisk vo výške milión 
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štyristopäťdesiatdvatisícšesťdesiatosem celé päťdesiatštyri 

Eur. 

A z toho hlavné mesto, hlavnému mestu bude  

vyplatená dividenda vo výške 

stoosemdesiatšesťtisícosemstopäťdesiatsedem celá štyridsať 

Eur.  

Materiál bol eee  schválený aj mestskou radou, aj 

finančnou komisiou mestského zastupiteľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. Nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja len, aby to bolo na zázname. 

Poprosila som člena dozornej rady v Inchebe, aby si 

pozrel zmluvu o pozemkoch o teda veľkom, veľkej ploche 

pozemkov, ktoré prenajíma Incheba mestskej časti Petržalka, 

pretože sa jedná o priestory, kde je aj veľká cyklotrasa. 
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Či náhodou by vedenie nemalo záujem nejakým spôsobom to dať 

do majetku mesta a za akých podmienok?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Karman. 

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

Takisto, aby to bolo na zázname. 

Čo sa týka pozemkových záležitostí, no tak myslím si, 

že to môžeme rozdeliť na záujmy mesta a záujmy mestskej 

časti.  

Čo sa týka záujmov mesta, no tak v tomto krok, 

v tomto sa už podnikajú konkrétne kroky.  

A čo sa týka mestskej časti, eee, ihneď ako som bol 

do toho zaangažovaný, som požiadal vedenie mestskej časti 

Petržalka, aby mi poskytlo všetky dostupné informácie, 

ktoré na to, na to sú potrebné a ktoré by v tejto veci 

vedeli pomôcť. Do dnešného dňa som nič nedostal. Po 

viacerých urgenciách.  
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Čiže, ďakujem pekne za podklad. A dúfam, že v tomto 

neostanem sám, ale samotná mestská časť bude mať záujem 

o vyriešení tejto veci. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len nadviažem na to, čo bolo povedané, lebo naozaj 

je to okrem mesta aj záujem mestskej časti, aby sa tam tie 

pozemky nejakým spôsobom riešili. 

Chcem sa spýtať. Ono, v tom bode štyri tej zápisnice 

z toho valného zhromaždenia sa uvádza, že si tá spoločnosť 

vytvára v podstate rezervy na súdny spor, v ktorom ich 

žaluje hlavné mesto. Že v akom stave je ten súdny spor? 

Teda že, čo už tam prebehlo nejaké dokazovanie? Alebo to 

stojí tri roky na súde? Alebo, teda, ak by mi vedel niekto 

k tomu podrobnejšie niečo povedať.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Pani la, eee, chceme reagovať? Pani Trubínová?  

(poznámka: počuť ženský hlas „písomne“) 

Písomne, dobre. 

Ďakujem pekne. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tom znení, v akom 

nám bolo predložené. 

Teda, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované na valnom 

zhromaždení spoločnosti Incheba, a to jednak riadnu 

individuálnu účtovnú závierku za rok 2018, Výročnú správu 

za rok 2018 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

tejto spoločnosti za rok 2018. 

Pán primátor,  
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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 tridsaťjedna. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 

Bod č. 10-Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované 
a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Incheba, a.s., dňa 21. júna 2019 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám.  

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 ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Incheba, a.s., dňa 21. júna 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované a 

schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť, so sídlom 

Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO 00211087, dňa 

21. júna 2019: 

 
1. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018. 

2. Výročná správa spoločnosti za rok 2018. 

3. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

spoločnosti za rok 2018. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 11 NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 1 KU 
KONCESNEJ ZMLUVE NA ZABEZPEČENIE 
PREVÁDZKY TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA V 
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MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
Č. ÚEZ 122/2019 ZO DŇA 14. 06.2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo jedenásť, Návrh na schválenie 

dodatku číslo 1 ku koncesnej zmluve na zabezpečenie 

prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto zo dňa 14. 6.2019. 

Nech sa páči,  

máte slovo. 

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

zástupkyňa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto: 

Dobrý deň. 

Máte predložený návrh dodatku ku koncesnej zmluve na 

zabezpečenie prevádzky tepelného hospodárstva v mestskej 

časti. 

Ešte pred letom bola schválená koncesná zmluva 

z vašej strany. Momentálne je predložená, predložený 

dodatok, ktorého obsahom je zmena prílohy číslo štyri. Čiže 

cena tepla ku koncesnej zmluve. Táto zmena vychádza 

z verejného prísľubu koncesionára spoločnosti TERMMING, kde 

sa zaviazal znížiť cenu, celkovú cenu tepla na úroveň 

druhého uchádzača vo verejnom obsarávaní.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 231 

Druhá zmena pozostáva zo zmeny zloženia zástupcov 

komisie za verejného obstarávateľa. Táto zmena vychádza 

z uznesenia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, kde navrhované zloženie bude 

momentálne traja poslanci miestneho zastupiteľstva, jeden 

odborník v oblasti tepené, tepelnej energetiky a jeden 

zamestnanec prislúchajúceho oddelenia Miestneho úradu 

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Vlačiky,  

máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja teda chcem poprosiť kolegov o podporu tohto 

materiálu a vyplýva to v podstate tento materiál z dohody, 

ktorá bola na miestnom zastupiteľstve v Novom Meste ešte 

v júni. Teda že sa zníži tá cena tepla pre odberateľov 

v Novom Meste a teda, že sa zvýši ten počet poslancov 

miestnych v tej komisii. 
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Takže, nejde o žiadnu závadovú vec, preto prosím 

o podporu. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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 tak, ako nám bol 

predložený. 

Čiže, schvaľujeme dodatok číslo jedna ku koncesnej 

zmluve na zabezpečenie prevádzky tepelného hospodárstva 

v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, a to  

v bode A máme zmenu prílohy číslo štyri, 

a v bode Bé  (B) je to zmena zloženia zástupcov 

komisie za verejného obstarávateľa, tak ako to bolo aj 

vysvetlené.  

Tým že vlastne tá pôvodná zmluva bola schvaľovaná 

tromi pätinami všetkých poslancov, tak aj dodatok má 
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rovnaký režim. Čiže, je potrebné tri pätiny všetkých 

poslancov na schválenie tohto dodatku. 

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 tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

 

 

 

 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 

Bod č. 11-Návrh na schválenie dodatku č. 1 ku koncesnej 
zmluve na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ÚEZ 122/2019 zo dňa 
14. 06.2019 

 Prítomní: 32 Áno 32 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.  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 ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 

SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

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

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie dodatku č. 1 ku koncesnej zmluve na 

zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto, č. ÚEZ 122/2019 zo dňa 14. 06. 

2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

predložený dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve na zabezpečenie 

prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, č. ÚEZ 122/2019 zo dňa 14. 06. 2019, 

ktorého obsahom je: 

1 zmena prílohy č. 4 – cena tepla ku Koncesnej zmluve na 

zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, č. ÚEZ 122/2019 

zo dňa 14. 06. 2019, 
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b) zmena zloženia zástupcov komisie za verejného 

obstarávateľa (mestskej časti Bratislava-Nové Mesto) 

zriadenej na koordináciu a kontrolu činností 

súvisiacich s užívaním koncesného majetku v zmysle 

Koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného 

hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

č. ÚEZ 122/2019 zo dňa 14. 06. 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 

 

 

BOD 12 NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 
8/.../2019/N K NÁJOMNEJ ZMLUVE 
Č.42/2010 ZO DŇA 20. 07. 2010, 
KTORÝM SA ROZŠIRUJE A UPRESŇUJE 
PREDMET NÁJMU O ČASŤ POZEMKU PARC. 
Č. 4358/38 A PARC. Č. 2038/1 V 
AREÁLI ZDRAVIA ZLATÉ PIESKY, SENECKÁ 
CESTA 2 V BRATISLAVE, K Ú. TRNÁVKA, 
PREDLŽUJE PLATNOSŤ NÁJOMNEJ ZMLUVY 
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NA DOBU DO 31.12. 2029 A SPRESŇUJÚ 
PODMIENKY UŽÍVANIA PREDMETU NÁJMU 
PRE CABLE, S.R.O., ŠUSTEKOVA 37, 851 
04 BRATISLAVA AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pome na bod číslo dvanásť, Návrh na schválenie 

dodatku číslo 8 eee k Nájomnej zmluve zz číslo 42 ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým sa rozširuje a 

upresňuje predmet nájmu o časti pozemku v Areáli zdravia 

Zlaté piesky. 

Predlžuje sa z eee z eee, predlžuje sa platnosť 

nájomnej zmluvy na dobu 31.12. devieť 29 a spresňujú 

podmienky užívania predmetu nájmu pre Kejbl esero (Cable, 

s.r.o.).  

Prí, je to prípad hodný osobitného zreteľa. 

Nech sa páči, odovzdávam slovo spracovávateľovi. 

Ing. Peter   V o j t k o ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

Ďakujem, pán primátor. 

Vážené mestské zastupiteľstvo,  
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predkladáme návrh dodatku číslo 8 k nájomnej zmluve 

42/2010 z roku 2010, ktorou sa prenajali jednak pozemky na 

brehoch jazera Zlaté piesky a jednak časť vodnej plochy 

spoločnosti Kejbl esero (Cable, s.r.o.) za účelom 

prevádzkovania vodnolyžiarskeho vleku. 

V tejto nájomnej zmluve bola doba nájmu dohodnutá 

do 31. 12. 2019.  

Čiže, predmetom dodatku je jednak predĺženie doby 

nájmu, ako už pán primátor spomenul, do 31. 12. 2029, ale 

takisto aj spresnenie predmetu nájmu na základe skutočného 

užívania, hlavne na na brehu jazera Zlaté piesky. 

Cena nájmu je stanovená v zmysle Rozhodnutia 

primátora 33/2015. V jednotlivých položkách je to uvedené 

v materiáli. 

Ročná cena nájmu je tridsaťšesťtisíc 

dvestodvadsaťjedna celých tridsať Eur. 

Toľko na úvod.  

Ďakujem pekne za pozornosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne 
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Otváram diskusiu k tejto, k tomuto bodu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Adam Berka,  

máš slovo. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som na tomto mieste chcel veľmi pekne poďakovať 

mojim kolegom na, vo finančnej komisii a takisto kolegom na 

komisii životného prostredia za trpezlivosť a zhovievavosť.  

My sme tento bod programu mali, mali na komisiách už 

na jar, pričom mohlo sa stať, že tento bod by išiel do 

zastupiteľstva už na jar, avšak na moju žiadosť šlo o, 

o ďalšie prerokovanie materiálov na komisii životného 

prostredia. 

A chcem len povedať, že tento dodatok je z pohľadu 

finančného hľadiska veľmi dôležitý a a dobrý. A na tom sme 

sa ako komisia zhodli.  

Avšak musím povedať aj za seba a ako za rekreačného 

plavca. Veľmi mi záležalo na tom, aby súčasťou tohto 

dodatku bolo aj, aj úprava podmienok v prípade, že by sa 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 240 

nájomca rozhodol nejakým spôsobom upravovať areál týchto 

vlekov na jazere. 

Išlo o to, požiadal som v podstate aj mojich kolegov 

o o toto povolenie a požiadal som aj o o pred, o žiadateľa 

o o diskusiu, kde sme ná následne si vyjasnili podmienky 

a následne bolo do dodatku zapracované, že v prípade ak by 

došlo k akejkoľvek zmene tohto areálu vleku, tak bude 

dodržaný koridor plavecký dvadsaťpäť metrov od brehu až po 

bezpečnostnú hranicu jednotlivých vlekov.  

Tým som chcel nejakým spôsobom dosiahnuť to, aby bolo 

pre plavcov rekreačných zabezpečené dostatok priestoru vo 

vode, pretože napriek tomu, že všetci rozumieme tomu, že 

ide o populárny areál a ja mu veľmi fandím a fandíme mu 

všetci, ide o málo takýchto športovísk na Slovensku, tak 

mne záležalo na tom, aby aj možnosti pre plavcov, ktorých 

je tam tiež zopár na jazere, boli, boli dodržané čo 

najlepšie tam. 

Toto sak k prospechu v podstate všetkých zúčastnených 

strán podarilo a a za to vlastne by som chcel všetkým 

poďakovať a a a takisto vás poprosiť o podporenie tohto 

návrhu. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán hlavný kontrolór,  

máte slovo. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň. 

Ja by som chcel len upozorniť v tomto materiáli na 

stranu štyri posledný odsek: 

Nájomca sa na predmete nájmu v Areáli zdravia Zlaté 

piesky, nam, investoval svoje značné finančné prostriedky 

pre účely rozvoja športu, zdravia a tak ďalej.  

A druhá veta: 

Vzhľadom na skutočnosť, že nájomca má záujem na 

predmete nájmu investovať ďalšie značné finančné 

prostriedky, chcel by som sa možno, alebo navrhnúť, či by 

si predkladateľ materiálu neosvojil môj nasledovný návrh. 

Ja si myslím, že keďže viacmenej sa bavíme o tom, že 

deväť rokov tam bol nájomca, investoval tam nejaké značné 

finančné prostriedky, že malo by dôjsť k vyčísleniu týchto 

preinvestovaných finančných prostriedkov. Prenajímateľ 

tieto investície by mal odkontrolovať a prevziať do majetku 

a nájomca následne v dodatku číslo 8 by mal jasne určiť 
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výšku finančných prostriedkov, ktoré do toho predmetu nájmu 

zainvestuje na najbližšie obdobie.  

Lebo teraz to je tak, že niečo preinvestoval, nikto 

nevie čo a myslím si, že pre správnosť veci by malo byť 

jasne vyčíslené. Zhodnotil, technické zhodnotenie do bolo? 

Bolo. V akej výške. STARZ by to mal prevziať do majetku. 

Ideme ďalej, ide investovať? V akej výške, v akom mojmo 

harmonograme? 

Čiže, to je môj návrh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej, ďakujem pekne. 

Ja iba upozorňujem, že to neni nejaký majetok, ktorý 

by mal byť, to neni, to je ná, majetok nájomcu naďalej. Aj 

tie brehy a tak ďalej.  

Takže, neviem či to úplne sedí. 

Pán Budaj, 

máte slovo. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 
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No, pokiaľ si to neosvojíte, pán primátor, čiže, toto 

je návrh, aby sa stiahol materiál, hej? Aby sa pripravil 

s týmto vyčíslením. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, nie, nie. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

No tak, keď to odhlasujeme, už potom čo budeme 

vyčíslovať? Načo?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak vysvetlite mi, že ako to myslíte, lebo ja si 

myslím, eee, je veľmi správne, že ste ako kontrolór sa 

k tomu vyjadrili, pretože keď je to trvalujúci, trvajúca 

vec, tak bolo by treba pri predĺžení mať čistý stôl. 

Len ako to chcete, chcete urobiť? Tak má sa 

dopracovať, alebo? Aký máte návrh?  

Lebo ak máme si prevziať nejaký návrh, buď primátora, 

alebo nejaký poslanec, tak ho formulujte.  

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

No pán, reakcia pána kontrolóra. 

Poprosím zapnúť. 

Áno. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Moja predstava je taká, že jednoducho ten, ten 

materiál, alebo respektíve tie body, ktoré som vymenoval, 

sa dajú spraviť aj po schválení tohto materiálu, z toho 

dôvodu, že tá nájomná zmluva, ktorá ešte platí, mu bude 

ukončená až ku koncu roku. Dodatok číslo 8 platí 

od 1. 1. 2020 do konca roku 2029. 

Čiže, keď bude ukončený ten súčasný nájomný vzťah, 

malo by dôjsť k nejakému zúčtovaniu a mal by ten nájomca 

vyčísliť tie finančné prostriedky, ktoré investoval do 

predmetu nájmu.  

A taktiež mal by vedieť, alebo mal by byť schopný zai 

za zagarantovať, že áno, v najbližších desiatich rokov 

zainvestujem do predmetu nájmu ďalších, ja neviem, milión? 

Dve milióny? Lebo tak mi to pripadá, že viete, značné 

finančné prostriedky niekto investoval do nejakého majetku. 

Pre mňa to je nič. Čo to je značné? Tisíc Eur alebo 

päťtisíc Eur?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Dobre. 

Ďakujeme pekne. 

Pán Lenč. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo?  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Pán kontrolór, myslím že pán primátor to už naznačil. 

On nejako nezhodnocuje majetok mesta, to sú jeho 

prostriedky, ktoré do toho investoval. A keď tam skončí, 

tak to proste odmontuje a zoberie si to a mesto s tým nemá 

nič vôbec spoločné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ak teda podmienkou v zmluve bude, že po skončení musí 

to uviesť do pôvodného stavu, tak sa tam nič nedeje. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Pilinský. 

Ďakujem za vysvetlenie, hej?  

Pán Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som teda ešte možno podporil pána kontrolóra 

v tom teda, lebo myslím si, že to tu teda nezaznelo, tak 

aby to tu za zaznelo, že dávam návrh na stiahnutie toho 

materiálu, nech sa tam doplní to, ako požaduje pán 

kontrolór a nech, nech sa, nech sa to sem zaradí 

v novembri. 

Ale moja otázka sved, smerovala k pánovi, k pánovi 

riaditeľovi ohľadne kúpaliska v Krasňanoch.  

Tam bola vypovedaná tiež dlhodobá nájomná zmluva. Že 

aký je zámer s tým, s tým priestorom? Či to pôjde nejakou 

rekonštru, či to pôjde do nejakej rekonštrukcie, alebo či 
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tam bude vyhlásená nová súťaž? Kekekedy sa tá súťaž 

plánuje?  

A ďalšia otázka je ohľadne kúpaliska v Rači. My už 

sme spolu o tom hovorili, že tam je dlhodobý reštitučný 

problém s vlastníkmi. S vlastníkmi pozemkov pod pod 

kúpalisko 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je toto dobrý, dobré ako? Pri tomto bode na 

zastupiteľstve to máme riešiť? Že nespýtate sa to potom? 

Lebo sú to aj veci, ktoré nesúvisia s týmto bodom. Viem, že 

využívate príležitosť, že tu je riaditeľ. 

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

Nech sa páči. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Asi neviem. Povedz. Povedzme si. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán riaditeľ,  

chcete odpovedať? Nejak rýchlo. Aspoň dajte nejaké 

rýchle informácie, nech to neostane visieť vo vzduchu teda. 

Ing. Peter   V o j t k o ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

Veľmi rýchlo odpoviem. 

Plánujeme a pripravujeme, momentálne sa spracováva 

projektová dokumentácia na rekonštrukciu toho objektu. 

Z toho dôvodu terajší nájomca samozrejme dostal výpoveď. 

Ale priznám sa, že ani jeho užívanie predmetu nájmu nebolo 

k našej spokojnosti.  

To znamená, po rekonštrukcii objektu bude vyhlásená 

nová verejná obchodná súťaž na prenájom týchto priestorov, 

tých, ktoré nebudú používať zamestnanci.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán Buocik. 
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Ďakujem pekne. 

Pán Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja sa chcem opýtať pána kontrolóra.  

Rozumiem tomu správne, že vy ste  hovorili o tej 

doteraz platnej zmluve a o investíciách, ktoré, o ktorých 

nám teda aj na finančnej komisii snáď dva alebo trikrát 

hovoril ten súčasný eee nájomca.  

Ja tomu rozumiem správne tak, že ak tam boli 

investované nejaké peniaze, ja dnes naozaj neviem ako 

vyzerala zmluva, na základe ktorej eee tá spoločnosť tam 

fungovala doteraz. A naozaj neviem, že, pretože zákon 

hovorí niečo o tom, že ak sa, ak sú na predmet nájmu je 

zhodnotený, tak tam sa to musí, sa to musí vysporiadavať 

s tým, s tým prenajímateľom.  

Skrátka, ja podporujem ten návrh, aby sa ten, aby sa 

tento bod stiahol, normálne sa to ujasnilo. Všetci sme to, 

o tom vieme veľa. Ja to podporujem. Len si ujasnime ve veci 

a neschvaľujme niečo, čo je nejasné.  

Na to je tu hlavný kontrolór, aby sme ho počúvali.  
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Ďakujem pekne (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja som sa prihlásil hlavne kvôli tomu, že pán 

poslanec Pilinský mal návrh, ktorý má charakter 

procedurálneho návrhu, a teda bez diskusie by sa o ňom malo 

hlasovať. Tak, preto som sa vlastne vstúpil do diskusie, že 

bol daný procedurálny návrh na stiahnutie toho materiálu. 

Takže v zmysle rokovacieho poriadku by sme mali o tom 

bez diskusie hlasovať. Že či 

 

 

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: 
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chceme stiahnuť, nechceme. 

A potom môžme pokračovať ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme, môžme ešte pred tým, pán Vojtko sa prihlásil 

do diskusie. Môžme? Alebo ideme rovno hlasovať?  

Predseda návrhovej komisie 

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

No, malo by sa to, malo by sa najprv odhlasovať 

a potom môže pokračovať diskusia ak sa to nestiahne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Dobre. 

Ja iba chcem povedať, že tento materiál tu bol 

veľakrát, tí ľudia boli veľakrát na všetkých komisiách, 

všetkými komisiami to prešlo, radou to prešlo, hlavný 

kontrolór povedal, že to vieme doplniť potom.  

Navrhujem, nenaťahovať tých ľudí, ktorí tam robia 

túto atrakciu pre Zlaté piesky, proste. Už akože. Začínam 

sa cítiť trápne pred nimi trošku.  

Ale poďme o tom hlasovať teda.  
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Čo to znamená? Odovzdávam ti slovo, Milan. 

Milan Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Hovoriť hlas. 

Aha, už to funguje. Dobre. 

Čiže, návrh bol od pána poslanca Pilinského, ako 

procedurálny, aby sa tento materiál stiahol. 

Čiže budeme hlasovať o tom, či, či súhlasíme, aby sa 

stiahol tento materiál z rokovania dnešného zastupiteľstva. 

 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Prítomných tridsaťtri. 

Za dva, proti devätnásť, zdržalo sa dvanásť, 

nehlasovalo nula. 

 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 

Bod č. 12-Návrh na schválenie dodatku č. 8/.../2019/N k 
Nájomnej zmluve č.42/2010 zo dňa 20. 07. 2010, ktorým sa 

rozširuje a upresňuje predmet nájmu o časť pozemku parc. č. 
4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia Zlaté piesky, 
Senecká cesta 2 v Bratislave, k ú. Trnávka, predlžuje 

platnosť nájomnej zmluvy na dobu do 31.12. 2029 a spresňujú 
podmienky užívania predmetu nájmu pre Cable, s.r.o., 

Šustekova 37, 851 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

-procedurálny návrh p. Pilinského, aby sa stiahol materiál 
z rokovania 

 Prítomní: 33 Áno 2 Nie: 19 Zdržal sa: 12 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  NIE M. Debnárová NIE 

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

J. Mrva NIE T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  NIE 

P. Strapák NIE L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič NIE M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky NIE  
 

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

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

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst NIE A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 
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E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc  S. Svoreňová NIE 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ZDRŽAL SA 

J. Karman NIE 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  NIE J. Hrčka   

P. Lenč NIE 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:. 

Čiže pokra 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 
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Pokra pokračujeme v diskusii. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pokračujeme v diskusii.  

Bol prihlásený pán Vojtko. 

Nech sa páči. 

Alebo?  

(poznámka: mužský hlas „Nech sa páči.“) 

Nech sa páči. 

A potom pán starosta Chren. 

Ing. Peter   V o j t k o ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

Ďakujem pekne. 

Ja som len na vysvetlenie to, čo už tu odznelo 

z iných úst, teraz nie som si istý od koho.  

Investor, pardon, nájomca investoval hlavne do svojho 

majetku. Čiže, do majetku mesta v správe STARZu (STARZ) 

investoval minimálne prostriedky, ktoré si myslím, že ani 

nie je zhodnotenie, skôr udržiavanie. Udržiaval prístupovú 
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komunikáciu, čo bolo v jeho záujme, aby, aby sa jeho 

návštevníci tam dostali.  

Samozrejme, o opravil časť oplotenia, ktoré hlavne má 

chrániť prístup, alebo brániť prístupu a poškodeniu jeho 

majetku.  

Ostatné investície sú vyslovene do jeho majetku. 

V zmysle pôvodnej nájomnej zmluvy, má nájomca po 

skončení nájmu povinnosť uviesť predmet nájmu do pôvodného 

stavu. Tak jak to už tiež tu odznelo.  

Čiže, to bolo len na vysvetlenie.  

Samozrejme, predloží informáciu o tom aké investície 

a do akého predmetu inv investoval nájomca, myslím že nie 

je problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Budaj má slovo. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ak tu bola okolo toho neistota, tak nie za to, že tam 

niekto podniká, veď my mu doprajeme a nemusí kvôli tomu, ak 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 257 

vy to od neho nežiadate ako riaditeľ STARZu (STARZ), tak 

nemusia byť ani v podmienkach nejaké investície do nášho 

majetku.  

Ide o to, že tam boli sťažnosti na rušenie nočného 

kľudu.  

A chcem sa spýtať či tieto, tento problém máte 

vyriešený?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Zozbierame asi otázky.  

Pán Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem. 

Ja som si všimol v tom materiáli, že je to tam 

limitované dvadsiatou druhou hodinou. Takže, to čo sa týka 

pán Budaj, tak asi pán riaditeľ mi potvrdí. 

Ale chcem povedať, že tá požiadavka, ktorá tu vznikla 

ohľadne dokladovania, ktorá vyšla od pána kontrolóra, by 
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mala zmysel jedine v tom prípade, keby si on započítaval 

tie investície do do, respektíve odpočítaval od nájomného. 

Tá informácia môže byť užitočná, milá a neviem aká, 

ale, ale nemala by podmieňovať schválenie tejto nájomnej 

zmluvy.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee eee pán Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Som bol prihlásený, tak už to dopoviem presne.  

Som chcel povedať to, čo kolega Lenč, že áno, tá 

debata by mala presne zmysel vtedy, keby sme riešili 

zápočet s nájomným. Keby nejako jeho investície 

ovplyvňovala  dĺžku nájomnej zmluvy. Neviem, čokoľvek v tej 

zmluve, ale tá veta o tom, že sa tam finančne investuje, je 

podľa mňa úplne zbytočná aj celá, hej, v zásade. Ale 

k ničomu zase aj na druhej strane nebráni. Ale naozaj, 

chcel, chcel vyjadriť nejakú podporu smerom k tomuto 
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materiálu, lebo pán si s nami pol roka absolvoval všetky 

možné tortúry. Sťahovania, prekladania, menenia zmlúv.  

Čiže, čokoľvek nebude dodržiavať, my máme tam dosť 

klauzúl na to, aby sme tú zmluvu proste zrušili.  

To je všetko.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne.  

Pán Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Musím potvrdiť do veľkej miery tieto slová. A ja mám 

pocit (poznámka: nezrozumiteľné slovo), že veľakrát sa 

o tomto materiáli bavíme.  

Chcem veľmi silno poďakovať pánu Berkovi, ktorý sa 

venoval tomuto, aj keď je teda zo Starého Mesta, ale 

v prebehol k nám v tomto do Ružinova a sna a robil všetko 

pre to, aby sa čo najviac zlepšili tieto podmienky 

a využitie Zlatých pieskov.  
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A ja za seba ako starosta musím povedať len jednu 

jedinú vec. Že jeden jediný problém s touto atrakciou bolo 

práve tie opakované upozornenia na rušenie nočného kľudu, 

kde boli v minulosti aj urobené opatrenia, aby sa to 

zmenilo. Sú to jednoduché opatrenia. Niekedy stačí otočiť 

reproduktory. Niekedy stačí tie basy nejakým spôsobom 

stiahnuť.  

A veľa sa tu hovorí o kultúrnych a spoločenských 

akciách, ktoré sa tam robia. No povedzme si úprimne, drvivá 

väčšina z nich sú obyčajné diskotéky. Hej? ale zároveň 

musím povedať, že riešime veľký problém hluku v Starom 

Meste, v Ružinove, v obytných zónach. A keď už aj tí mladí 

ľudia niekde chcú mať zábavu, tak už nechápem, že by vadila 

aj tuná na tých Zlatých pieskoch.  

A preto tá moja jediná pripomienka, ani nie 

k samotnému textu zmluvy, ale je to výzva vedeniu STARZu 

(STARZ). 

A za Ružinov ja som okej s touto zmluvou, ale chcem 

teda požiadať, aby veľmi prísne STARZ hlavne vymáhanie 

dodržiavania tých pravidiel hluku zabezpečoval a v prípade, 

že by sa v budúcnosti opakovalo ich porušovanie a opakovali 

by sa sťažnosti obyvateľov, aby využil všetky články zmluvy 

až do momentu, že ju teda rozviaže.  
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Čiže, ja si myslím takisto, že poďme to teraz 

schváliť. Myslím si, že tá dohoda sa rodila dlho. Myslím 

si, že urobili ústupky aj tá druhá strana. A čo je 

dôležité, aby teda bolo zabezpečené to, že sa budeme všetci 

voči sebe slušne správať. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem za diskusiu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Nebol daný žiadny pozmeňujúci návrh k tomuto bodu, 

takže budeme schvaľovať návrh uznesenia v tom znení, v akom 

máme predložený.  

Len tie základné veci poviem, že mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dodatku k nájomnej 

zmluve číslo 42 2010 zo dňa 20. 7. 2010, ktorým sa 

rozširuje a spresňuje predmet nájmu, predlžuje platnosť 
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nájomnej zmluvy na dobu do 31. 12. 2029 a spresňujú sa 

podmienky užívania predmetu nájmu pre spoločnosť Kejbl 

esero (Cable, s.r.o.) za ročnú cenu nájmu 

tridsaťšesťtisícdvestodvadsaťjedna aj tridsať eurocentov 

bez dane z pridanej hodnoty. A s tými podmienkami, ktoré sú 

v tom návrhu uznesenia uvedené. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia.  A tri 

pätiny všetkých poslancov sa vyžaduje na schválenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Vagač. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: nezrozumiteľné slová)  

(predsedajúci so smiechom): Hádam dostane oné.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

nehlasovalo nula. 

 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 

Bod č. 12-Návrh na schválenie dodatku č. 8/.../2019/N k 
Nájomnej zmluve č.42/2010 zo dňa 20. 07. 2010, ktorým sa 

rozširuje a upresňuje predmet nájmu o časť pozemku parc. č. 
4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia Zlaté piesky, 
Senecká cesta 2 v Bratislave, k ú. Trnávka, predlžuje 

platnosť nájomnej zmluvy na dobu do 31.12. 2029 a spresňujú 
podmienky užívania predmetu nájmu pre Cable, s.r.o., 

Šustekova 37, 851 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 
 
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 
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E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie dodatku č. 8/.../2019/N k Nájomnej 

zmluve č. 42/2010 zo dňa 20. 07. 2010, ktorým sa rozširuje 

a upresňuje predmet nájmu o časť pozemku parc. č. 4358/38 a 

parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká 

cesta 2 v Bratislave, k ú. Trnávka, predlžuje platnosť 
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nájomnej zmluvy na dobu do 31. 12. 2029 a spresňujú 

podmienky užívania predmetu nájmu pre Cable, s.r.o., 

Šustekova 37, 851 04 Bratislava, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

uzatvorenie dodatku č. 8/.../2019/N k Nájomnej zmluve č. 

42/2010 zo dňa 20. 07. 2010, ktorým sa rozširuje a 

upresňuje predmet nájmu o časť pozemku parc. č. 4358/38 a 

parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká 

cesta 2 v Bratislave, k. ú. Trnávka, predlžuje platnosť 

nájomnej zmluvy na dobu do 31. 12. 2029 a spresňujú 

podmienky užívania predmetu nájmu pre Cable, s.r.o., 

Šustekova 37, 851 04 Bratislava, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, za ročnú cenu nájmu 

36 221,30 Eur bez dane z pridanej hodnoty 

s podmienkami: 

1. Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný 

do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V 
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prípade, že Dodatok č. 8 v tejto lehote nebude 

podpísaný nájomcom, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Ak nájomca nemá uhradené všetky záväzky voči Správe 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy zo zmluvného vzťahu, 

tieto uhradí najneskôr päť kalendárnych dní pred 

podpísaním dodatku č. 8 k nájomnej zmluve, inak toto 

uznesenie stratí platnosť. 

3. Zmluvné obmedzenie exteriérovej hudobnej produkcie po 

22.00 h a s príslušnou zmluvnou sankciou.  

4. Zapracovanie do dodatku zmluvy nasledovné znenie: 

„Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude na 

predmete nájmu nájomca realizovať prestavbu 

vodnolyžiarskeho vleku, alebo výstavbu druhej dráhy 

vodno-lyžiarskeho vleku, nájomca zabezpečí, aby touto 

prestavbou a/alebo výstavbou vodno-lyžiarskeho vleku 

nebol pre plavcov na vodnej ploche predmetu nájmu 

blokovaný priestor na plávanie minimálne o šírke 25 m 

od brehu (s výnimkou miesta štartu vodno-lyžiarskeho 

vleku)“. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja tiež chcem poďakovať Adamovi Berkovi, ktorý to 

trpezlivosti tu obchádzal aj, aj, aj s pánom nájomcom 

a vďaka nemu nevyzeráme úplne jak blázni niekedy.  

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 
PARC. Č. 22198/8, PARC. Č. 22198/9, 
SPOLOČNOSTI TRAJEKT PLUS, A. S., 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo trinásť.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Bod číslo trinásť Návrh na predaj ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa pozemky v katastrálnom území Nivy, 

parcelné číslo dvetisíc, 22198/8, parcelné číslo 22198/9, 

spoločnosti TRAJEKT PLUS, a es (a. s.) so sídlom 

v Bratislave. 

Prosím predkladateľa materiálu. 

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

nehnuteľností: 

Uvedený materiál už bol predkladaný v máji tri 

v tomto roku 30. mája, kde v prvom kole bol po diskusii 

schválený návrh na úpravu ceny vo výške tristo Eur za meter 

štvorcový avšak následne neprešla celk celkový, nebol 

schválený celkový predaj.  

Eee, z diskusie toho času vyplynulo, že ešte niektoré 

veci neboli vykomunikované na úrovni eee k územnému plánu, 

alebo úz, komisie územného plánu na mestskej časti. Po kon 

komunikácii aj so zástupcami mestskej časti, respektíve so 

žiadateľom, sme, sme dostali informácie, že teda všetky 

nejasnosti už boli navzájom vykomunikované.  

Zároveň žiadateľ nás požiadal o opätovné predloženie 

uvedeného materiálu. 

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii. 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
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s majetkom mesta odporúča  schváliť materiál podľa 

predloženého návrhu uznesenia s podmienkou úpravy ceny na 

tých tristo Eur za meter štvorcový.  

Mestská rada materiál odporučila prerokovať. 

A mestská časť, samozrejme, súhlasí s predajom. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Nech sa páči,  

pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem za slovo. 

Vzhľadom na hlasovú indispozíciu sa budem snažiť byť 

stručný. 

Ako už odznelo, tento materiál bol prerokovaný na na 

finančnej komisii s tým, že v sa v súlade s cenovou mapou 

daného územia sa komisia uzniesla a ja v súlade s tým teda 

podávam pozmeňujúci návrh, aby sme text za kúpnu cenu, 
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ktorá je stanovená v sume šesťdesiatpäť celá 

deväťdesiatsedem Eur za meter štvorcový a celková cena je 

v sume tridsaťtritisícpäťdesiat celá deväťdesiatsedem Eur 

nahradili textom za kúpnu cenu, ktorá je stanovená v sume 

tristo Eur za meter štvorcový a celková cena je v sume 

stopäťdesiattisíctristo Eur.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Chren. Stes  

Takže, došlo k nejakému preskočeniu riadkov?  

Pán poslanec Strapák, 

nech sa páči. 

Ing. Peter   S t r a p á k ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Eee, ak si pamätáte páni kolegovia, poslankyne 

a poslanci,  

bolo to, tento bod bol už raz na prerokovaní. Sme to 

neschválili, pretože som tu vystúpil a povedal som, že, že 
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komisia, územnoplánovacia komisia v Ružinove neodporúča 

tento predaj.  

My sme sa následne ako ko členovia komisie sme sa 

stretli s týmto developerom, kde nám objasnil. My sme mali 

dojem, že tam má byť cesta. On nám objasnil, že táto cesta 

tam nebude. Vlastne, má to byť prístup pre pre siete, ktoré 

tam chce naťahovať.  

Eee. Zároveň sme ho zaviazali, čo ja splnil teda, že, 

že urobí ten, ten developer urobí memorandum s mestskou 

časťou, kde sa zaviazal, že bude súčinný v budovaní 

kanalizácie do tej, do tej oblasti, popri, popri tom, ako 

bude budovať eee vodovodné potrubie, tak za zároveň teda 

urobí aj, alebo teda, že bude súčinný vo výstavbe 

kanalizačného potrubia v tej pri pri tom vodovodnom 

potrubí. 

Čiže, za nás je to úplne, úplne správne tento predaj 

a a som za Ružinov súhlasíme, nech sa predá. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcem potvrdiť slová pána Strapáka, ktoré som síce 

hovoril už pred pár mesiacmi, ale som rád, že sa to 

nakoniec vyjasnilo.  

Naozaj, už máme podpísané memorandum.  

Tento pozemok je dôležitý na to, aby si investor 

dotiahol vodovod a zároveň by mal dotiahnuť aj kanalizáciu 

pre celú časť Pálenisko, ktorá je neodkanalizovaná.  

Tu budeme chcieť poprosiť aj magistrát potom 

o spoluprácu s bévees (BVS), pretože odklanalizovanie, my 

sme aj pripravení ako mestská časť investovať aj peniaze 

z developerského poplatku, aby sme pomohli čiastočne tieto 

náklady potom uhradiť, ktoré bude treba. Ale samozrejme, 

bude to treba  zaradiť aj do investičného plánu 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti kvôli tomu, že čo je 

koho kompetencia.  

A možno ešte zdôrazním, že tie budovy, ktoré tam sú 

a ktoré sú momentálne dve budovy vo výstavbe, tie to 

nepotrebujú. Bude to potrebovať ďalšia budova, v ktorej 

bude napríklad škôlka, o ktorej sme sa už dohodli, že 

investor nám ju má predať ako mestskej časti za päťdesiat 

percent nákladov. Čiže, kofinancovať ju do veľkej miery.  
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A bez toho, aby na týchto pozemkoch mohol viesť 

vodovod, by tá škôlka nemohla vzniknúť, ktorú takáto 

samostatná štvrť bude potrebovať.  

Čiže, tiez tiež vás prosím o podporu tohto materiálu.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani Pätoprstá s faktickou. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa chcem spýtať pána starostu, lebo pozerala som 

si to večer a nie celkom mi bolo jasné.  

Sú tam aj nejaké okolité zástavby iných developerov, 

či tam nebude nejaký konflikt neskôr v v tom, v tom území, 

eee, lebo mám pocit, že sa to teraz používa ako cesta. Ale 

možno sa mýlim, lebo v tom gugl (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) (google) to nebolo jasné. 

Aby tam, teda či si viete teda zasta, zabezpečiť aj 

cez to memorandum, či je vymožiteľné a či tam nebudú 

konflikty kvôli, kvôli tomu, že tam nebude prístup k tomu, 
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k tej novej zástavbe? Tuším Nový Ružinov sa to volá, alebo 

tak nejak. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta,  

chcete reagovať?  

Tak, nech sa páči, ešte pán starosta. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Neviem o žiadnych iných projektoch tam. Toto je 

jediný. Toto je ten Nový Ružinov.  

Čiže, robí sa to kvázi kvôli nim.  

Ale tá kanalizácia, tú oni nepotrebujú. Oni ju majú. 

Tá kanalizácia je pre tú starú časť Pálenisko, kde je 

myslím okolo tristo domov, ktoré dnes kanalizáciu nemajú.  

Tá dohoda vlastne je, že keď už idú kopať jamu pre 

vodovod, tak rovno sa tam osadí aj kanalizačné potrubie, 

ktoré ale nebude slúžiť im, ale malo by slúžiť tej starej 

časti rodinných domov v záhradkárskej osady Páleniska. 
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Čiže, to je všetko. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ďakujem pekne. 

K tomuto bodu sa prihlásil aj občan, pán inžinier 

Juraj Gál.  

Prosím, vyjadrite súhlas s jeho vystúpením.  

Dvihnutím ruky.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Tak, nech sa páči, pán Gál, máte slovo. 

Občan   Juraj   G á l,: 

Ďakujem veľmi pekne a dobrý deň prajem všetkým. 

Pani poslankyne a páni poslanci,  

ja som tu za žiadateľa ako projektový menežér 

(manažér) a prišiel som odpovedať na prípadné vaše otázky 

ak by boli ešte nejaké doplňujúce.  

A keď sme to vysvetľovali systematicky už  
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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. 

Občan   Juraj   G á l,: 

od februára dve sedemnásť, tak dúfam, že 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, vlastne 

Občan   Juraj   G á l,: 

zodpovedali skoro všetko už. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme, že ste prišli, ale myslím si, že bolo 

všetko zodpovedané. Možno potom ešte pani poslankyňa 

Pätoprstá s pánom starostom si dovysvetľujú.  

Ale ďakujem pekne. 

Ja poprosím teraz návrhovú komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Čiže, začneme pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložil 

pán poslanec Tešovič. 

Vlastne chce v texte uznesenia, teraz to znie: 

za kúpnu cenu, ktorá je stanovená v sume 

šesťdesiatpäť celých deväťdesiatsedem Eur na meter 

štvorcový a celková cena je v sume tridsaťtritisíc nula 

päťdesiat Eur aj deväťdesiatsedem eurocentov,  

tak tento text chce zmeniť za nasledujúci text:  

za kúpnu cenu, ktorá stanovená v sume tristo euro 

za meter štvorcový a celková cena je v sume 

stopäťdesiattisíc aj tristo Eur. 

Tak, prosím vás, najprv o tomto pozmeňujúcom návrhu 

treba hlasovať.  

Môžte dať teraz hlasovať a potom o celku. 

 

 

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

Bratislavy: 

Áno. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť poslancov. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 

Bod č. 13-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, spoločnosti TRAJEKT 

PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave 
-pozmeňujúci návrh p. Tešoviča, zmena ceny - zvýšenie 

 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 
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J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

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 poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz môžeme dať hlasovať o návrhu uznesenia ako 

o celku už v znení toho pozmeňujúceho 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.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

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

24.10.2019 

Bod č. 13-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, spoločnosti TRAJEKT 

PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave 

 Prítomní: 33 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 

Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  
 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   
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V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 

22198/8, parc. č. 22198/9, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., 

so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

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

neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ 

v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/8 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 61 m², parc. č. 22198/9 – zastavané 
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plochy a nádvoria vo výmere 440 m², zapísaných na LV č. 797 

ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, do výlučného 

vlastníctva spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom 

Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, IČO 36865877, za kúpnu 

cenu, ktorá je stanovená v sume 300,00 Eur/m² a celková 

cena je v sume 150 300,00 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 sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 

kupujúci je vlastníkom priľahlých nehnuteľností zapísaných 

na LV č. 3829, na ktorých je postavená stavba 

„Administratívno –logistické centrum, Slovnaftská ul. – 

Bratislava“, ktorá sa realizuje na ulici Slovnaftská v 

Bratislave, k. ú. Nivy, a má záujem o scelenie uvedených 

pozemkov, vybudovanie prístupovej cesty a inžinierskych 
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sietí, pričom predmet prevodu predstavuje prístup k 

pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 14 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA PODIELU 1/3 K 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
PODUNAJSKÉ BISKUPICE, PARC. Č. 
5197/2, DO VLASTNÍCTVA ŠTEFANA 
KLIMKU 

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 štrnásť, Návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa podiel jedna tretina, 

jednej tretiny pozemku v katastrálnom území Podunajské 

Biskupice, parcelné číslo číslo 5197/2, do vlastníctva 

Štefana Klimku. 

Poprosím spracovatelia, spracovateľa materiálu. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o majetkoprávne usporiadanie podielu jednej 

tretiny k pozemku tak, aby žiadateľ nadobudol výlučné 

vlastníctvo k celému pozemku, ktorý je vo výmere päť metrov 

štvorcových. 

Uvedený pozemok je v podstate taký úzučký trojuholník 

v rámci oploteného územia žiadateľa. 

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii. 

Komisia odporúča  schváliť materiál podľa predloženého 

návrhu uznesenia s podmienkou úpravy ceny na dvesto euro za 

meter štvorcový. 

Materiál bol rovnako prerokovaný na mestskej rade. 

Mestská rada eee s materiálom súhlasí a odporúča ho 

prerokovať na mestskom zastupiteľstve. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pán poslanec Tešovič,  

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

Ďakujem. 

Podávam k tomuto bodu pozmeňujúci návrh, a to taký, 

že v texte uznesenia v znení za cenu deväťdesiattri celá 

dvadsaťjedna euro met za meter štvorcový. Celkovo za podiel 

jedna tretina k pozemku za kúpnu cenu stosemdesiatpäť celá 

tridsaťpäť Eur. A tak ďalej. Nahradiť tento text textom za 

cenu dvesto Eur za meter štvorcový, celkove za podiel jednu 

tretinu pozemku za cenu trisstotridsaťtri celá tridsaťtri 

Eur.  

Tiež to vyplýva teda z z cenovej mapy.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou sa prihlásila pani starostka Čahojová. 

Máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som sa chcela spýtať, či ten žiadateľ mal ten 

pozemok v nájme? 
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Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím spracovateľa, aby reagoval na záver. 

Teraz pán poslanec Vetrák. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja už len na spresnenie k pánovi poslancovi 

Tešovičovi, že ten pozmeňovák my máme predložený, ale tam 

chcem sa ťa spýtať, že či súhlasíš s tým, aby sa teda aj 

nahradila tá časť textu, kde sa hovorí o prvej časti ceny, 

lebo tie nové hodnoty bude treba doplniť a zameniť aj tam. 

To v tom podanom písomnom pozmeňováku teraz chýba.  

Takže, takto si to vieš autoremedúrou prípadne 

osvojiť. Tak preto to hovorím.  

(poznámka: počuť slová „áno, osvojujem“) 
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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. Osvojuje si.  

Teraz poprosím spracovateľa, aby reagoval na otázku 

pani starostky Čahojovej. 

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

nehnuteľností: 

Eee. Tu sa v tomto prípade sa jedná o podielových 

spoluvlastníkov s tým, že eee ten, táto časť podielu 

pozemku nebola v nájme, avšak platili eee z titulu 

bezdôvodného obohatenia.  

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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Čiže, najprv budeme hlasovať o tom pozmeňujúcom 

návrhu, ktorý podal pán poslanec Tešovič. 

Čiže, meníme znova namiesto slov 

za cenu deväťdesiattri celé dvadsaťjedna Eur za meter 

štvorcový, celkovo za podiel jednej tretiny k pozemku za 

kúpnu cenu stosedemdesiatpäť celé tridsaťpäť Eur, 

to budeme zamieňať za 

cenu dvesto Eur na meter štvorcový, celkove za podiel 

jednej tretiny k pozemku za kúpnu cenu tristotridsaťtri Eur 

aj tridsaťtri eurocentov. 

A následne potom v tom texte kde máme, že prvá časť 

kúpnej ceny je stanovená, sú tam nejaké hodnoty uvedené, 

tak sa upraví v zmysle eee zmeny te te, v zmysle týchto 

nových cien formulačne. 

Tak, pani viceprimátorka,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri poslancov. 

Za tridsaťštyri, proti nula a zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 

Bod č. 14-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa podielu 1/3 k pozemku v Bratislave, k. ú. 

Podunajské Biskupice, parc. č. 5197/2, do vlastníctva 
Štefana Klimku 

- pozmeňujúci návrh p. Tešoviča, zmena ceny 

 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  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 
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Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 
koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz môžte dať hlasovať o návrhu uznesenia ako 

o celku už v znení tohto pozmeňujúceho návrhu s tým, že je 
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to osobitný zreteľ a treba tri pätiny všetkých poslancov na 

schválenie. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri poslancov. 

Za tridsaťštyri, proti nula a zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 

Bod č. 14-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa podielu 1/3 k pozemku v Bratislave, k. ú. 

Podunajské Biskupice, parc. č. 5197/2, do vlastníctva 
Štefana Klimku 

-hlasovanie o celku v znení prijatej zmeny 

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

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

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

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

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

podielu 1/3 k pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské 

Biskupice, parc. č. 5197/2, do vlastníctva Štefana Klimku 

 

Uznesenie  
zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

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

neskorších predpisov predaj podielu 1/3 k pozemku registra 

„C“ v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5197/2 – záhrada 

vo výmere 5 m², evidovaného na LV č. 359, vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy, do vlastníctva Štefana 

Klimku, bytom Komárovská 9859/13, Bratislava, 

za cenu 200,00 Eur/m², celkove za podiel 1/3 k pozemku 

za kúpnu cenu 353,33 Eur.  

Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí: 
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Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na 200,00 Eur/m² 

za pozemok parc. č. 5197/2 vo výmere 5 m², a to 

1 000,00 Eur, z toho 1/3 je 333,33 Eur, podľa znaleckého 

posudku č. 75/2019. 

Druhá časť kúpnej ceny 20,00 Eur tvorí náhradu 

za bezdôvodné užívanie podielu 1/3 k pozemku 

parc. č. 5197/2 vo výmere 5 m² spätne za obdobie dvoch 

rokov, vychádzajúc zo sadzby 6,00 Eur/m²/rok v súlade 

s Rozhodnutím č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov 

a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno (t. z. 

6,00 Eur/m²/rok x 5 m² = 30,00 Eur, z toho 1/3 = 

10,00 Eur/rok, za dva roky užívania podielu 1/3 k pozemku 

parc. č. 5197/2 vo výmere 5 m² = 20,00 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. 
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Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov 

majetkovoprávneho usporiadania celého žiadaného pozemku, 

kde žiadateľ vlastní 2/3 k pozemku a odkúpením podielu 1/3 

od vlastníka hlavného mesta SR Bratislavy získa výlučné 

vlastníctvo k pozemku, ktorý je situovaný hneď vedľa jeho 

vlastného pozemku parc. č. 5197/,1 a dlhodobo užíva celý 

pozemok ako vlastný. 

Predajom podielu 1/3 k žiadanému pozemku vznikne ucelený 

majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľa 

s prístupom k jeho vlastnému pozemku parc. č. 5197/1. 

Iné formy predaja pozemku uvedené v § 9a zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

poukazujúc na situovanie pozemku vo vlastníctve žiadateľov 

a skutočnosti, že žiadateľ je väčšinový vlastník pozemku 

(vlastní podiel 2/3 k pozemku), by nebolo vhodné aplikovať 

pre tento prípad. 

koniec poznámky) 
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BOD 15 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, 
K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 573/21, 
PARC. Č. 573/23, PARC. Č. 565/11 
A PARC. Č. 565/12, JÁNOVI RUŽOVIČOVI 
A MANŽELKE JANE RUŽOVIČOVEJ 
A JOZEFOVI RUŽOVIČOVI 

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 pätnásť. 

Pán Szabo,  

máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúce ho sa nájmu časti pozemku 

v katastrálnom úze území Ružinov pre vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov bytového domu Rezedová číslo 3 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Máme tu, máme tu pätnástku a týka sa to Dúbravky. 
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Tak ešte raz. Ja som asi mala prečítať 

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

nehnuteľností: 

Pardon, ospravedlňujem sa 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno? 

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

nehnuteľností: 

ja už som bol o jedno ďalej. 

Pardon. Ešte raz. 

Čiže, návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v katastrálnom území 

Dúbravka. Troch parciel, respektíve štyroch parciel 

manželom Ružovičovcom. Jedná sa o celkovú výmeru 

šesťdesiatdeväť metrov štvorcových. Jedná sa o pozemky 

v bezprostredne priľahlé, alebo nachádzajúce sa pri eee 

dome žiadateľov. 

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii. 

Komisia mesta odporúča  schváliť materiál podľa 
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predloženého návrhu uznesenia, to znamená, za predajnú cenu 

dvestoosemnásť Eur aj osemdesiatpäť centov za meter 

štvorcový.  

Mestská rada materiál prerokovala a odporúča  ho 

prerokovať na mestskom zastupiteľstve. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Neprihlásil sa nikto do diskusie. 

Tak poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Keďže nemáme žiadny pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu 

uznesenia, tak ho budeme schvaľovať v tom znení, v akom 

bolo predložené.  

Čiže, aspoň tie základné veci poviem.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj 

pozemkov v katastrálnom území Dúbravka za kúpnu cenu 
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pätnásťtisícsto Eur s podmienkami, ktoré sú v návrhu 

uznesenia uvedené s tým, že ide o osobitný zreteľ, takže na 

schválenie je potrebná väčšina troch pätín všetkých 

poslancov. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri poslancov. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

 
(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

24.10.2019 

Bod č. 15-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 
parc. č. 573/21, parc. č. 573/23, parc. č. 565/11 a parc. 
č. 565/12, Jánovi Ružovičovi a manželke Jane RužovičoveJ a 

Jozefovi Ružovičovi 

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

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 301 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

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

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. 

č. 573/21, parc. č. 573/23, parc. č. 565/11 a parc. č. 

565/12, Jánovi Ružovičovi a manželke Jane Ružovičovej a 

Jozefovi Ružovičovi 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

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

neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ 

v k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/21 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 5 m², LV č. 847, parc č. 573/23 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 12 m², LV č. 847, 

parc. č. 565/11 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

20 m², vytvorená GP č. 5/2019 ako obnova pozemku registra 

„E“ parc. č. 360/802, k. ú. Dúbravka, LV č. 5920, 

a parc. č. 565/12 – zastavaná plocha a nádvorie 
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vo výmere 32 m², vytvorená GP č. 5/2019 ako obnova pozemku 

registra „E“ parc. č. 361/200, k. ú. Dúbravka, LV č. 5920, 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Ružoviča 

a Jany Ružovičovej, obaja bytom Drobného 1901/6, 

Bratislava, v podiele ½ a podielového vlastníctva Jozefa 

Ružoviča, bytom Koprivnická 2367/8, Bratislava, 

v podiele 1/2, za kúpnu cenu 15 100,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo 

dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými 

stranami. 

Osobitný zreteľ predaja pozemkov registra „C“ v k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 573/21, parc. č. 573/23, parc. č. 565/11 

a parc. č. 565/12, zdôvodňujeme ich dlhodobým užívaním zo 

strany kupujúcich ako vlastníkov rodinného domu so súpis. 

č. 2367, umiestnenom na pozemku registra „C“ parc. č. 

565/10, k. ú. Dúbravka, evidovanom na LV č. 4791 a 

skutočnosťou, že časť parc. č. 565/12 je stavbou rodinného 

domu zastavaná, ako aj tým, že pre hlavné mesto SR 
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Bratislavu a tretie osoby je tento pozemok z hľadiska jeho 

umiestnenia a výmery nevyužiteľný. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 16 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 966, PRE 
VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU REZEDOVÁ 3 
V ZASTÚPENÍ SPOLOČNOSTI H-PROBYT 
SPOL. S R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo šestnásť, Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom častí pozemku 

v katastrálnom území Ružinov, parcelné číslo 966, 

pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 

Rezedová 3 v zastúpení spoločnosti  Há Probyt (H-PROBYT) 

spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Bratislave. 

Nech sa páči, pán Szabo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o sedemnásť metrov štvorcových  

v katastrálnom území Ružinov za účelom vybudovania 

a užívania bezbariérového prístupu k zadnému vstupu 

bytového domu. 

Emm. Nákres, respektíve výkres toho samotného 

prístupu je pri je súčasťou materiálu.  

Komisia finančnej stratégie a pre správu podnikanie 

s majetkom mesta odporúča  eee materiál schváliť podľa 

predloženého návrhu. 

Mestská rada materiál odporučila prerokovať.  

Upozorňujem, že materiál v dvoch variantoch.  

Prvá varianta je výška navrhovaného nájmu na základe 

návrhu žiadateľa. Čiže, je to alternatíva číslo jedna podľa 

návrhu žiadateľa jedno euro za rok. 

Alternatíva dva vychádza z bežného nájmu stanoveného 

rozhod na základe rozhodnutia primátora z roku 2015. 

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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Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán starosta Chren,  

máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Bytový dom na Rezedovej 3 to sú vlastne mestské 

nájomné byty. Je to taká veľká bytovka, v ktorej je 

dvestoštyridsaťštyri nájomných bytov hlavného mesta.  

Mňa trošku ako zmýlilo kvôli tomu pri tom názve toho 

materiálu, že je to prevod do vlastníctva, do majetku 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov pretože to len tak 

zo zaujímavosti sa pýtam, to by malo byť mesto? Tým 

vlastníkom tých bytov a nebytových priestorov. A ak tam 

také, ke keďže to sú mestské nájomné byty.  

A možno by som k tomu druhú poznámku chcel, ktorá sa 

netýka priamo tohto materiálu.  

My tam máme hlásené pomerne často také neprispôsobivé 

správanie niektorých nájomníkov. Ja ten dom celkom dobre 

poznám. Býva tam veľké množstvo veľmi slušných ľudí, možno 

tak sociálne slabších. Je to niečo naozaj veľmi dôležité. 

Ale je tam veľmi malé množstvo, možno jeden, dvaja, traja, 

štyria takí že naozaj neprispôsobiví v mestských nájomných 
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bytoch, ktorí pravidelne vyhadzujú odpadky z balkónov. 

Robia tam také veľmi zlé prostredie, kde potom to láka 

potkany a aj všetkým ľuďom okolo, ktorí žijú.  

A asi jediným vhodným riešením pre toto by bolo, 

tomuto domu naozaj chýba zo strany magistrátu, zo strany 

hlavného mesta niečo ako správca. Nejaký jeden človek, 

ktorý by tam bol, ktorý by tam pôsobil. Riešil by aj tie 

medziľudské vzťahy. A v prípade, že sú tam naozaj nejakí 

takíto neprispôsobiví ľudia, tak jednoducho by im dal 

výpoveď z toho nájmu v tomto dome.  

A obraciam sa týmto, možno apelujem teda na hlavné 

mesto, aby tam takúto nejakú funkciu zriadilo. Je to 

dvestoštyridsaťštyri nájomníkov. Naozaj, jedného takého 

človeka okrem tej správcovskej spoločnosti, ktorá sa stará 

o dom ako taký. 

Bol tam taký prípad, že jeden opilec, napríklad, na 

jednom celom poschodí nabil zápalky do zámkov aj ostatných 

slušných ľudí, ktorí tam žijú v tej samotnej bytovke 

a trvalo im skoro rok, kým sa tohto nájomníka zbavili.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem 

Poprosím potom na záver za spracovateľa, aby na tú 

prvú vašu otázku reagoval. 

Pán Vetrák,  

nech sa páči, máte. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem. 

Už keď bude pán  spracovateľ reagovať, tak ho 

poprosím, že aby aj upresnil, že o ktorej alternatíve 

budeme hlasovať ako o prvej, lebo pozeral som aj stanovisko 

finančnej komisie, aj z mestskej rady, ale ani tam, ani tam 

to nevidím. Tak aby sa to spresnilo, aby sme vedeli. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm. Ďakujem. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcela asi skôr ozrejmiť, aj pán  Chren ma 

predbehol.  

Je to, sú tam mestské nájomné byty, ale sú tam aj 

byty vo vlastníctve, lebo v predchádzajúcom období bolo 

možné odpredávať. Čiže, je tam kombinované vlastníctvo.  

My tam robíme, vlastne vo všetkých nájomných bytoch 

našich robíme kontrolu. Nie je to jediný problematický ako 

bytový dom, kde, kde sa nájomníci správajú nie tak, ako by 

sa mali.  

Ja som otvorila tú zmluvu o spolupráci s Há Probytom 

(H-PROBYT), pretože toto je správca toho domu. Aj táto 

rampa, kvôli ktorej vlastne máme tento materiál na stole, 

čakala dva roky na to, aby vôbec prišla. Tí obyvatelia sa 

prišli sťažovať, že sa zozbierali finančné prostriedky 

a neriešilo sa to. Čiže, toto je taký prvý krok. 

Ale určite tú kontrolu budeme robiť a nastavíme 

nejaké pravidlá a možnože aj nejaké pravidlá teda zaak, 

v zmysle zákonné, teda že ak sa nebudú dodržiavať, budeme 

prehodnocovať tie nájmy.  
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Ale nie sú tam iba nájomné byty. 

Takže, je to trošku komplikované. A tá spolupráca 

s Há Probytom (H-PROBYT) bude vyhodnotená a prehodnotíme 

ju. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou sa prihlásila pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela p po poprosila ma pani Štasselová, 

nepovedala, neodpovedala na tú otázku, že ktorú odporúčate 

variantu?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bude reagovať, myslím, pán Szabo. 

Takže, nech sa páči, pán Szabo, máte slovo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Vzhľadom n 

a to, že celý materiál bol tak ako je pripravený am 

blok (am block) schválený či už na finančnej komisii, alebo 

aj na mestskej rade, tak v tom prípade odoporúčam, aby sme 

išli v tej alter, v tom poradí, ako je pripravený materiál.  

Čiže alternatíva jedna a ak neprejde, v tom prípade 

alternatíva dva. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, v zmysle toho čo bolo povedané aj toho, čo máme 

predložené na hlasovanie, mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa nájom časti pozemku v katastrálnom území Ružinov na 

dobu neurčitú za nájomné,  
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a teraz v prvej alternatíve jedno euro na rok s tými 

podmienkami, ktoré sú potom uvedené v závere toho návrhu 

uznesenia. 

Môžte dať o tom hlasovať, pani viceprimátorka.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

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 
24.10.2019 

Bod č. 16-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. 
ú. Ružinov, parc. č. 966, pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytového domu Rezedová 3 v zastúpení spoločnosti 

H-PROBYT spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 
- alternatíva 1 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
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 častí pozemku v Bratislave, k. ú. 

Ružinov, parc. č. 966, pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Rezedová 3 v zastúpení spoločnosti 

H-PROBYT, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 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 registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 966 – ostatné plochy vo 

výmere 17 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

bytového domu Rezedová 3, v zastúpení spoločnosťou H-

PROBYT, spol. s r.o., so sídlom Povraznícka 4 v Bratislave, 

IČO 35722924, za účelom vybudovania a užívania 

bezbariérového prístupu k zadnému vstupu bytového domu 

Rezedová 3, súpis. č. 579, ktorý sa nachádza na pozemku 

parc. č. 967, na dobu neurčitú, za nájomné 1,00 Eur/rok, 

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 pozemku registra „C“ parc. č. 

966, k. ú. Ružinov, 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 sa jedná o vybudovanie a užívanie bezbariérového 

prístupu k zadnému vstupu pre obyvateľov bytového domu 

Rezedová 3 v správe spoločnosti H-PROBYT, spol. s r.o., 

nakoľko vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového 

domu Rezedová 3 si nemôžu zabezpečiť tento prístup iným 

spôsobom, ako cez pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR 
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Bratislavy. Vlastníci bytov a nebytových priestorov 

bytového domu Rezedová 3 v zastúpení spoločnosťou H-PROBYT, 

spol. s r.o., preukážu nájomnou zmluvou 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) 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja teraz navrhujem, aj keď je práve teraz trinásť 

hodín, aby sme prešli až po bod dvadsaťjedna. To sú 

majetkové body.  

Nie? Chcete prestávku?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno. Dobre.  

Tak teda podľa dohody vyhlasujem teraz prestávku do 

štrnástej hodiny, myslím. Áno?  

Ďakujem pekne. 
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(prestávka od 13.00 do 14.07 h) 

 

 

BOD 17 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 579/100, PRE 
MATERSKÚ ŠKOLU SV. VINCENTA DE PAUL 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Sedemnásť. Návrh na schválenie prípadnu hodného 

osobitného zreteľa nájom časti pozemku v  Ružinove 

pre Materskú školu sand Vincent de Pól (sv. Vincenta de 

Paul) so sídlom v Bratislave. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nech sa páči, pán Szabo, máte slovo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o výmeru dvadsaťštyri metrov štvorcových 

v katastrálnom území eee Ružinov eee za účelom eee eee 

prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúci sa nájmu časti 

pozemkov za účelom uskutočnenia stavebných úprav na 

chátrajúcom betónovom brode a následné užívanie 

novovytvoreného objektu ekoučebne slúžiacej na edukáciu 

detí predškolského veku v každom ročnom období a v každom 

počasí.  

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii. 

Finančná komisia eee mesta odporúča na mestskom 

zastupiteľstve schváliť materiál podľa predloženého návrhu 

uznesenia.  

Mestská rada materiál prerokovala. Taktiež odporúča  

materiál prerokovať na mestskom zastupiteľstve.  

Vzhľadom na to, že ani na mestskej, ajni na finančnej 

komisii, ani na mestskej rade eee nepadol návrh kto ktorá 

alternatíva sa má prednostne schvaľovať, tak odporúčam ísť 

v tom poradí ako je pripravený materiál.  

To znamená, alternatíva číslo jedna, jedno euro za 

rok. 

Nájom je stanovený na základe ná návrhu žiadateľa. 
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Alternatíva dva ako vždy vychádza z Rozhodnutia 33 

z roku 2015 primátora hlavného mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Keďže sme k materiálu nedostali žiadny pozmeňujúci 

návrh, budeme schvaľovať návrh uznesenia v tom  znení, 

v akom nám bol predložený s tým, že teda schvaľujeme ako 

prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku 

v katastrálnom území Ružinova odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy na dobu určitú do 1. 10. 2040  

za nájomné v tej prvej alternatíve jedno euro za rok 

a s tými podmienkami, ktoré sú v návrhu uznesenia uvedené.  

Je treba tri pätiny všetkých poslancov na schválenie. 

Môžte dať, pán primátor, hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod č. 17-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Ružinov, parc. č. 579/100, pre Materskú školu sv. 
Vincenta de Paul so sídlom v Bratislave 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku Bratislave, k. ú. 

Ružinov, parc. č. 579/100, pre Materskú školu sv. Vincenta 

de Paul so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 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 registra „E“ parc. 

č. 579/100 – orná pôda vo výmere 24 m², LV č. 7868, ktorý v 

stave registra „C“ KN zodpovedá pozemku parc. č. 1253/18 – 

ostatné plochy vo výmere 24 m², bez založeného listu 

vlastníctva, na Chlumeckého 12 v Bratislave, k. ú. Ružinov, 

Materskej škole sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, 

Bratislava, IČO 50089811, za účelom uskutočnenia stavebných 

úprav na chátrajúcom betónovom brode a následného užívania 

novovytvoreného objektu – ekoučebne, slúžiacej na edukáciu 

detí predškolského veku v každom ročnom období a v každom 

počasí, odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy na dobu 

určitú do 01. 10. 2040, za nájomné 1,00 Eur/rok, 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 323 

s podmienkou: 

Zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

Nájomca Materská škola sv. Vincenta de Paul je nájomcom 

nebytových priestorov zo zmluvy č. 07 83 0538 10 00 

nachádzajúcich sa na Chlumeckého 12 v Bratislave. Z dôvodu 

revitalizácie chátrajúceho betónového brodu a z dôvodu 

skvalitňovania vyučovacieho procesu školy vytvorením 

ďalších priestorov –ekoučebne na prevádzku školy na 

Chlumeckého 12 v Bratislave predkladáme návrh na dlhodobý 

prenájom pozemku, na ktorom je situovaný betónový brod, 

parc. č. 1253/18 vo výmere 24 m² na Chlumeckého 12 v 

Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 18 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
RUŽINOV, LOKALITA MIEROVÁ ULICA, 
DO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
- SPRÁVY MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo osemnásť, Návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa pozemky  v Ružinove, 

lokalita Mierová ulica, do vlastníctva Slovenskej republiky 

- správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

Pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o výmeru sedemtisícstodeväťdesiatjedna 

metrov štvorcových  v katastrálnom území Ružinov pod 

stavbou vo vlastníctve ministerstva, respektíve vo 

vlastníctve štátu a v správe ministerstva hospodárstva 

a bezprostredne priľahlých. 

Ministerstvo požiadalo o odpredaj pozemku ako prípad 

hodný osobitného zreteľa s tým, že žiada v rámci eee 

stanovenia kúpnej ceny zobrať do úvahy aj fakt, že je 
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pripravené v prípade ak eee dôjde k schváleniu predaja 

uvedených pozemkov eee pripravené delimitovať pozemky, 

okamžite delimitovať všetky pozemky, ktoré spĺňajú 

podmienky vyplývajúc zo zákona.  

Tento návrh vznikol v podstate na základe viacerých 

rokovaní so zástupcami ministerstva. Mesto začalo už 

rokovať niekedy na na jar tohto roku, kedy sme v prvom kole 

sa snažili nájsť nejaký zhodný spôsob akým spôsobom by sme 

vedeli zamieňať pozemky, avšak ministerstvo v súčasnej dobe 

nemá také pozemky, alebo nedo nepodarilo sa nám 

identifikovať také pozemky, ktoré by mohli byť vhodné eee 

na zámenu či už z jednej alebo z druhej strany.  

Na okrem toho sme upozornili v rámci diskusií 

ministerstvo, že tu pretrváva drh dlhoročný eee problém čo 

sa týka otázky delimitácie, alebo riešenia delimitácie 

jednotlivých pozemkov. Z tohto dôvodu, alebo aj na základe 

týchto diskusií eee ministerstvo eee dalo návrh, na základe 

ktorého bol vy pripravený tento materiál. 

Eee akonáhle nám prišiel tento návrh, tak my sme hneď 

oslovili aj mestské časti, ktorých sa to týka vzhľadom na 

to, že sa jedná o delimitáciu vyše dvestoštyridsatich 

tisícov metrov štvorcových  eee a zasahujúcich do viacerých 

mestských častí, kde sme aj informovali aj mestské časti 

o plánovanom, o plánovanom materiáli. Eee niektoré mestské 
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časti, respektíve niektoré mestské časti sa nám aj 

prihlásili.  

Pri kontrole tých zoznamov parciel eee došli nám aj 

niektoré otázky, respektíve návrhy na, na zistenie ďalších 

parciel. Zatiaľ, zatiaľ však každé jedno bolo vyhodnotené 

či už že nie nedá sa delimitovať, respektíve, že to nebolo 

dokonca ani v správe ministerstva hospodárstva až na nejaké 

chyby v písaní, ktoré boli evidentné, v podstate zatiaľ eee 

zostávame pri tom  zozname, ktoré je uvedený aj 

v predmetnom materiáli.  

Emm. Mestská rada materiál prerokovala a súhlasí 

s odpredajom.  

Ešte by som uviedol, že časť pozemkov bol zverený 

mestskej časti Ružinov. Mestská časť minulý týždeň na 

svojom zasadnutí miestneho zastupiteľstva pozemky schválilo 

a odzverilo, vráť, eee, mes miestne zastupiteľstvo 

schválilo s odzverením. 

A teda mestská rada materiál odporučila prerokovať 

v mestskom zastupiteľstve. 

Na prípadné otázky potom v rámci diskusie som 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Pán Buocik,  

máte slovo. 

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

Ďakujem, ďakujem pekne, pán primátor. 

Eee. Ja v prvom rade chcem povedať, že eee ja veľmi 

oceňujem tú aktivitu, ktorú uskutočnilo hlavné mesto. Eee, 

ktorá má smerovať k tomu, aby, aby mesto nadobudlo 

dvestoštyridsaťtisíc metrov pozemkov.  

Respektíve takto. Nie aby ich nadobudlo, ale aby sa 

legalizoval ten stav, ktorý zo zákona už taký dávno je. 

V tomto zmysle oceňujem aj aktivitu eee mestskej 

časti Ružinov, aj pána, pána starostu Chrena, lebo mestskej 

časti Ružinov sa to dotýka úplne najviac. Tam, ak sa 

nemýlim, sa jedná o nejakých stodvadsať až stotridsaťtisíc 

metrov štvorcových  pozemkov. 

To čo však, to čo však považujem za problém a za 

pomerne zásadný problém je to, že eee myslím si, že 

neexistuje žiaden dôvod na to, aby sme v tomto prípade 
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postupovali tak, že pozemky, ktoré sú znaleckým posudkom 

ocenené na sumu dve celá, dve celá štyri, pardon. Dve celá 

sedem milióna euro, aby sme ich predávali za cenu dve celá 

štyri milióna. A to na základe stanoviska eee, alebo na 

základe žiadosti ministra hospodárstva.  

Na to, aby som to vysvetlil. 

Ministerstvo hospodárstva dnes má postavené budovy na 

mestských pozemkoch. Tieto pozemky sú naozaj ocenené tak, 

ako som povedal vo výške, vo výške dve celá sedem milióna 

euro. Súčasne je v meste Bratislava právny stav, kedy tých 

dvestopäťdesiat, alebo dvestoštyridaťpäťtisíc metrov 

štvorcových , ktoré má získať mesto, v podstate nezískava 

mesto nič. Pretože zo zákona, podľa zákona o majetku obcí, 

konkrétne paragrafu 2, tieto pozemky sú vo vlastníctve obce 

od 1. mája 1991.  

Jediné čo k tomuto chýba je splnenie si zákonnej 

povinnosti na strane správcu tohto majetku, v tomto prípade 

ministra hospodárstva, alebo ministerstva hospodárstva 

podľa paragrafu 14 zákona o majetku obcí, ktorý hovorí, že 

pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa spíše 

odovzdávací a preberací protokol. Ďalej v tej debate budem 

používať delimitačný protokol. 

A v tejto situácii, kedy mesto Bratislava už je 

vlastníkom dvestoštyridsaťpäťtisíc metrov štvorcových, toto 

vlastnícke právo nadobudlo mesto Bratislava zo zákona 
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podľa, zo zákona o majetku obcí, v tejto situácii si 

dvadsaťpäť rokov neplní svoju povinnosť ministerstvo 

hospodárstva. A neplní si ju tým, že nepodpisuje ten 

delimitačný protokol. Tých dôvodov je viacej, pretože tie 

pozemky mnohokrát neboli identifikované. Jednalo sa 

o éčkové parcely. Vieme, že napríklad v Ružinove, 

v katastrálnom území Ružinov došlo medzičasom k ROEPu 

(ROEP),  

ja potom ak bude treba, poprosím o predĺženie 

prípspevku.  

A v podstate dnes tá situácia je taká, že minister 

hospodárstva napísal, napísal mestu Bratislava, že ja vám 

dám to, čo je vaše a splním si svoju zákonnú povinnosť 

podpísať delimitačný protokol, ale len vtedy, keď mi dáte 

zľavu z pozemkov, ktoré sú mestské vo výške deväťdesiat 

percent.  

Ja musím povedať, že mne toto pripadá až cynicky 

absurdné, že predstaviteľ vlády Slovenskej republiky, ktorá 

dlhodobo toto mesto má v r v hierarchii eee eee priorít na 

neviem koľkom mieste, prichádza na do tohto mesta 

s návrhom, že vlastne dve celá štyri milióna euro, čo je 

rozdiel medzi tými predajnými cenami, dve celá milióna euro 

jednoducho eee eee vám nezaplatím a nebojím sa použiť ten 

výraz, v podstate vydiera hlavné mesto tým, že (gong) eee 

eee, že podmieňuje, podmieňuje delimitáciu mestských 
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pozemkov, ešte raz opakujem, mestských pozemkov, podmieňuje 

tým, že dostane zľavu z z kúpnej ceny pozemkov pod budovou 

ministerstva vnútra. Eee, ministerstva hospodárstva. 

Pardon. 

Eee. V tejto súvislosti ja predložím pozmeňovací 

návrh, kde sa kúpna cena zmení na sto percent ceny zistenej 

znaleckým posudkom, pretože eee to je ten správny a férový 

prístup, eee eee v tom, že mesto získa to, čo je mestské, 

to, čo už dnes je mestské a všetci z toho vyjdeme správne 

a férovo.  

Dnes eee už ministerstvo hospodárstva nevie uhnúť 

z tej debaty, pretože prebiehajú tie rokovania a priamo 

v liste minister hospodárstva uviedol, že tieto pozemky 

spĺňajú podmienky podľa paragrafu 2 zákona o majetku obcí. 

To znamená, že dnes už je všetkým jasné, že tie pozemky sú 

mestské. A jediné čo k tomu chýba je podpis delimitačného 

protokolu ministra, ministra hospodárstva.  

Ja tu mám, ja tu mám dôvodovú správu k zákonu 

o o o majetku obcí. Mám tu vypísané, vypísané pod, mám tu 

vypísané eee ustanovenia zákona o o o obciach, ktoré kde 

hovoria, kde hovoria o tom, že, ktoré hovoria napríklad 

o tom, že obec pri výkone samosprávy eee najmä vykonáva 

úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným 

a nehnuteľným majetkom obce. Orgány obce sú povinné majetok 

obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 331 

Rozhodne predaj pozemku za desať percent jeho hodnoty 

ministerstvu hospodárstva (gong)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

K tým dôvodom,  prečo je tento, tento obchod 

s ministerstvom hospodárstva pre mesto výhodný a prečo je 

to, podľa môjho názoru naozaj prevod minimálne tohto roka, 

o tom budem hovoriť v príspevku,  ku ktorému som sa 

prihlásil.  

Ale som veľmi rád, že vystúpil kolega Buocik s týmto 

názorom, že majetok treba chrániť, zveľaďovať, ja si ako 

mladý neskúsený kolega nechám rád poradiť prečo pán kolega 

za tie tri volebné obdobia, čo tu sedí v tomto 

zastupiteľstve, prečo sa mu to zatiaľ nepodarilo presadiť? 

Lebo keď je to také jednoduché, že stačí o to požiadať 

a môžme to mať, prečo to, pán kolega, ešte nie je?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Možno trochu odpoveď. Pretože na takúto dohodu by 

proste nikdy minulé zastupiteľstvo nepristúpilo.  

Ale ja som trošku v šoku tiež z toho, tak ako 

spomínal kokolega Buocik. Mne to skutočne tiež pripomína 

trošku, eee, nie trošku. Mne to proste navádza na to, že to 

je proste vydieranie. Ministerstvo hospodárstva si neplní 

svoju zákonnú povinnosť a podmieňuje to tým, že mesto sa 

proste bez, bez nejakých okolkov vzdá majetku v hodnote dva 

celá dva milióna.  

Má byť budúci rok výpadok z rob v rozpočte, čo čo sa 

týka daňových prijímov. To nám, to nám tých dva celé dva 

milióna nebude vadiť? My ne nemáme na to, aby sme opravili 

naše zušky (ZUŠ), cévécéčka (CVČ) a my sa takýmto spôsobom 

vzdávame, vzdávame dva celá dva milióna?  

Veď keď ministerstvo hospodárstva už aj tými listami, 

jak spomínal kokolega Buocik, deklarovalo, že je si vedomé 

toho, že máme na to právny nárok, no tak sa ssúďme aj s tým 
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ministerstvom hospodárstva. Veď sa súď súdime so súkromnými 

vlastníkmi, ktorí majú podľa (gong) ich názoru 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ja by som chcela dôsledne požiadať toto mesto, aby sa 

správalo hospodárne. 

A keď rovnakým spôsobom nevedelo eee v bode, ktorý 

bude nasledovať, Maják nádeje, ktorý bol férovou ponukou 

niečo za pätinovú cenu oproti reá reálnej kúpy, tak tuto by 

sme nemali ísť do mínusu, pretože to naozaj dostáva smerom 

k mestským častiam zlý signál a smerom možno teda k vlá 

k vláde, ktorú dneska vieme aká je, signál iný. 

Takže, nájdime riešenie, ktoré bude hospodárne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. Ďakujem pekne. 
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Poďme ďalej. 

Pán starosta Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Dámy a páni,  

ja musím absolútne podporiť tento návrh a prosím vás 

všetkých, aby ste naozaj rozhodovali zodpovedne a rozumne 

a zahlasovali za tento, túto dohodu, ktorá sa naozaj rodila 

veľmi dlho, rodila sa pod vedením pána riaditeľa 

magistrátu, stoja za ňou hodiny a hodiny rokovaní. 

A teraz keď aj zareagujem na pani starostku, pretože 

ja zároveň s ňou súhlasím v tom ďalšom bode a s postojom 

Starého Mesta, toto nie je žiadne vydieranie. To je 

jednoducho fakt. Ministerstvo hospodárstva nemá viac 

peňazí, nemôže si za tie pozemky zaplatiť, dovoliť zaplatiť 

viac. A jednoducho, nič nebude. Ak neschválime tento bod, 

zase ďalších dvadsaťpäť rokov nedostaneme tých 

stopäťdesiattisíc metrov štvorcových  pozemkov, ktoré 

potrebujeme. Len jeden jediný z nich v Ružinove, Parkovisko 

u deda má väčšiu hodnotu, než tá zľava, ktorú poskytujeme. 

Dohromady je odhadovaná hodnota všetkých pozemkov, ktoré 

konečne získame, na ktoré dvadsaťpäť rokov čakáme a nikto 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 335 

ich za dvadsaťpäť rokov nedokázal získať, vyše päťdesiat 

miliónov Eur.  

A k celej tejto dohode sa dospelo jednoducho tak, že 

prišli ľudia z ministerstva hospodárstva požiadať, že chcú 

rekonštruovať tú svoju budovu a požiadali o stavebné, 

požiadať o stavebné povolenie. Nemali vzťah k majetku, 

k pozemku. Čiže, to stavebné povolenie sa nedalo vydať. Tak 

prišli a povedali, odkúpime ten pozemok. Akurát tá znalecká 

cena je taká, že jednoducho nemajú to v rozpočte a nemôžu 

si ho dovoliť odkúpiť.  

Začala sa riešiť zámena, zistilo sa, že nemajú žiadne 

pozemky vhodné na zámenu. A vtedy prišiel ten návrh, že 

dobre, tak vám predávame, predáme ten pozemok so zľavou, 

ale vy nám za to zdelimitujete všetky pozemky na území 

celého mesta, ktoré máte a ktoré dvadsaťpäť rokov 

zadržiavate. A konečne rozsekneme ten gordický uzol, kvôli 

ktorému stoja obrovské kopy rekonštrukcií chodníkov, ktoré 

nemôžme rekonštruovať, pretože nemáme pod nimi pozemky. 

Obrovské množstvá vnútroblokov. Také pozemky ako, 

napríklad, obrovské zdevastované detské ihrisko na 

Sedmokráskovej ulici v Ružinove. A ako to parkovisko pri na 

Drieňovej ulici pri Reštaurácii u deda, ktoré  nevieme 

zrekonštruovať.  
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Jednoducho, konečne vieme rozseknúť obrovské množstvo 

problémov a nie len v Ružinove, pretože deväť mestských 

častí získa tieto pozemky.  

Jasné, najlepšie by bolo, keby nám ministerstvo 

hospodárstva tie pozemky previedlo len tak. Tak ako zákon 

hovorí. Len oni na to nemajú zo zákona žiaden termín 

a dvadsaťpäť rokov sa to neudialo a skoro si dokážem 

odhadnúť, že ak toto dneska neschválime, tak ďalších 

dvadsaťpäť rokov  už na just sa to neudeje.  

My teraz naozaj ideme hlasovať o tom, že získame,  

a poprosím potom predĺžiť čas,  

oveľa viac, než dávame. Miestne zastupiteľstvo 

v Ružinove sa na tom jednohlasne zhodlo. Že pochopili tento 

princíp. My sme mali ako Ružinov dostať peniaze za za 

predaj toho pozemku pod budovou, pretože nám boli zverené 

tie pozemky a úplne jednohlasne sme sa zhodli na tom, že je 

oveľa pre nás dôležitejšie získať tie ostatné pozemky, na 

ktoré dvadsaťpäť rokov čakáme. A jednohlasne ružinovské 

zastupiteľstvo schválilo odzverenie pozemkov v prospech 

magistrátu, aby sa táto dohoda mohla uskutočniť. Úplne 

jednohlasne.  

Mestská rada to takisto pochopila.  
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Ja viem, že sú aj takí poslanci, ktorí hovoria, že 

čím horšie, tým lepšie. Zvlášť ak sú neúspešní kandidáti 

a nechcú, aby sa opravili parkoviská. Nechcú aby sa 

opravili chodníky, nechcú aby sa rozsekol ten gordický 

uzol. Toto je ale naozaj výhodné pre všetky mestské časti.  

Mesto získa taký obrovský nárast majetku, ktorý dnes 

nemá, že existuje jasný prísľub aj od vedenia magistrátu, 

že sa bude môcť rozbehnúť zverovanie pozemkov, na ktoré 

mestské časti čakáme. Pod detskými ihriskami. A získame 

pozemky pod detskými ihriskami, ktoré sme nevedeli opraviť.  

Konkrétne Ružinov získa pozemok pod materskou škôlkou 

Velehradská. Ktorú nevie rekonštruovať. A ktorá je naozaj 

jedna z tých najstarších v Ružinove.  

Deväť mestských častí dohromady získa obrovské 

množstvá pozemkov. Myslím, že vrátane (gong) Starého Mesta, 

vrátane Nového Mesta, vrátane Vrakune, vrátane Podunajských 

Biskupíc a vrátane dokonca Devína. A majetok mesta po tejto 

dohode narastie o desiatky miliónov Eur. 

Aká je garancia, že keď to neschválime, že sa to 

udeje tak, či tak? Nulová. Nestalo sa to dvadsaťpäť rokov 

a neexistuje žiaden dôvod, aby sa to ďalších dvadsaťpäť 

rokov stalo.  
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Ja považujem a naozaj si veľmi vážim odvahu aj 

primátora, aj vedenia magistrátu, prísť s týmto návrhom, 

pretože určitá kritika sa naozaj dala čakať. Tento návrh je 

úplne v súlade so zákonom. Je úplne v súlade s právnymi 

predpismi. Osobitným zreteľom zastupiteľstvo sa môže 

rozhodnúť schváliť takýto návrh.  

Musím aj dodať, že tá cena stanovená v znaleckom 

posudku je podľa všetkých skúseností výrazne nadhodnotená. 

Pozemok pod budovou ministerstva hospodárstva jednoducho, 

keby sa mala, keby sme sa mali baviť o trhovej cene, tak je 

výrazne lacnejší, respektíve, však skúste ho nejakým 

spôsobom speňažiť inak, než predať samotnému ministerstvu 

hospodárstva. To sa ani nedá.  

A Ružinov jasne vyjadril svoju podporu tomuto 

rozhodnutím jednohlasným svojho miestneho zastupiteľstva. 

Zároveň pred nejakým časom sme tu rokovali o zámene 

medzi nemocnicami, Nemocnica Antolská v Petržalke. 

A ja toto beriem, aj že je to naozaj taká vec, že 

jediný kto sa niečoho naozaj vzdáva okrem mesta je Ružinov 

a naopak prinášame vyše stotisíc metrov pozemkov, ktoré 

získa osem ďalších mestských častí. Čiže, je to aj taký 

krok voči ostatným mestským častiam.  
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Preto každého zodpovedne prosím, aby podporil toto 

hlasovanie, aby podporil tento materiál.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Čahojová,  

máte slovo. 

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

Pán starosta Chren nás uviedol do situácie z pohľadu 

starostu mestskej časti Ružinov.  

Ja len musím pripomenúť, že mestské časti Karlova Ves 

získa prevažne lesné pozemky, teda mesto, lesné pozemky, 

nejaké trávnaté porasty, veci, o ktoré sa treba starať 

a mestská časť Devín vodnú plochu.  

To znamená, že to nie sú žiadne pozemky pod 

parkoviskami, žiadne pozemky pod vnútroblokmi, pod detskými 

ihriskami, ako ste spomenuli, pán starosta. My vám môžme 

úprimne len závidieť také šťastie, že sa mestská časť 

Ružinov eee a mesto a potom pravdepodobne mestská časť 

Ružinov, že sa dostane možno k praktickému riešeniu svojich 

problémov.  
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Ja by som sa chcela spýtať len teda, že kde máte tú 

istotu, že ďalších dvadsaťpäť rokov sa nič podobné neudeje, 

lebo ja tú istotu nemám.  

A druhá vec, ktorú by som teda, na ktorú by som 

chcela upozorniť. 

Mestská časť Karlova Ves chce vybudovať chodník na 

frekventovanej ceste, kde ľudia chodia pomedzi autá po 

ceste a Slovenský (gong) ponkový fond od nás vy 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

K tomu ja chcem iba zareagovať, pán Szabo, my sme 

otvorili rokovanie kvôli týmto mestským častiam, ktoré majú 

problémy s pozemkovým fondom. Oni od nás niečo chcú, takže 

to dúfam, že už funguje. Hej? A je to tak, je to škandál, 

že vám to nedali. A okamžite, na ten chodník.  

Pán Dolinay,  

máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 
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O ono to tak akoby aj sme v správnom konaní funguje 

tak, že máme obligátne a fakultatívne podmienky k nejakému 

splneniu nejakého cieľa. 

Fakultatívne sú tie, že ak tie podmienky splníte, tak 

správny orgán môže ten váš cieľ, ak potrebujete niečo 

vybaviť, podpísať napríklad. A ak slníte tie obligátne, tak 

vtedy musí.  

Žiaľ, tu sa nachádzame práve pri delimitačnom 

protokole, že sú tie fa fakultatívne, kde môže, a áno, trvá 

to potom dvadsaťpäť rokov.  

Lenže tu sa nach, potom dostávame na tenký ľad pokiaľ 

pristúpime naozaj na tú hru, že oukej, tak ja vám to 

podpíšem vtedy a vtedy a to je veľmi negatívny signál aj 

voči verejnosti, voči voličom, že veď tu sa dá vybaviť 

niečo, urýchliť, ak niečo trvá za veľmi prapodivných 

okolností. 

Môžme sa pýtať prečo ministerstvo nenavrhlo možno 

potom dvadsať, tridsaťpercentnú zľavu? Prečo navrhol 

deväťdesiat práve? (gong) Na základe čoho je vypočítaná?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Takže tam bola otázka pre mestského kontrolóra, kto 

nepočul?  

Pán Káčer. 

Odpoviete potom, pán kontrolór?  

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Už sme si zhrnuli ten stav, ktorý by bol, keby bol, 

keby bolo všetko ideálne, tak by Slovenský pozemkový fond 

mal okamžite, keď sa pozemok ide využiť na verejný záujem, 

prideliť mestskej časti Karlova Ves a kopec iným.  

Na ministerstve majú rovnako, všetko, čo ste 

povedali, páni, rovnako reagovať, a teda, dáma, pani 

starostka, je, je pravda, ale taká dohoda sa nepodarila 

vyrokovať. Podarila sa vyrokovať táto dohoda.  

A keď budeme hovoriť o zákonoch, že by mali 

delimitovať na samosprávy a tak ďalej a neni tam termín, 

takže my sa toho nemusíme v zásade ani dožiť.  
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Čiže, čiže nejdeme, nejdeme hlasovať o ideálnom 

návrhu, ale ideme hlasovať o nejakom, ktorý sa podaril 

vyjednať. 

A na záver my z tohto pozemku dneska nemáme absolútne 

ani euro z nájmu. Nemáme z neho nič. Nič.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Bohužiaľ, v tejto krajine to funguje tak, že buď, buď 

máte známych niekde, alebo sa navzáom, navzájom vydierate 

a to je, to je tento prípad. 

Ja dokončím to, čo pani starostka Čahojová nestihla. 

Na Perneckej chceme budovať chodník. Všetky pozemky 

sú v podstate vyriešené, iba ten jeden, tá jedna časť, 

ktorá to tam nejakým spôsobom križuje, patrí pozemkovému 

fondu. 
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Tisíc výhovoriek majú, prečo to, prečo sa nedá nejaký 

verejný záujem rešpektovať. Ale pýtajú proste komerčnú 

cenu, alebo cenu znaleckú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Pilinský. 

Pán Pilinský. 

Jaj, ako (poznámka: nezrozumiteľné slovo)  

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

Dobre, ďakujem.  

Ja by som nesúhlasil s pánom starostom Ružinova 

s pánom Chrenom, ja tie tiež som optimista a ja si 

nemyslím, že, že dvadsaťpäť rokov sa s tým nič potom diať 

nebude, ak sa to náhodou neschváli. Ja predpokladám, že vo 

februári, respektíve v marci vznikne nová vláda a je veľký 

predpoklad, že vznikne vláda, ktorá si bude ctiť zákon. 

Hej?  

Takže ja by som nebol až taký pesimista.  
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As. Na margo toho, že ružinovské zastupiteľstvo s tým 

súhlasilo. 

No samozrejme, že s tým súhlasilo, pretože ono 

nepríde o o dve celé dva milióny vo svojom rozpočte.  

Tak keď o tom rozhodujeme my, tak ja si dovolím 

vyjadriť teda svoj názor k tejto veci. A ak raz urobíme 

takýto precedens, potom ho budeme musieť robiť vždy. Ja 

takéto zámeny budem popodporovať, ale vždycky za férových 

podmienok.  

Ja si pamätám, keď sa zamieňali pozemky eee 

z okresného úradu, bol tam zahrnutý aj časť pozemku k eee 

cintorín v Rači, tam to proste bolo znaleckými posudkami 

jedna k jednej.  

Obyvateľov fyzické osoby tu trápime a dávame im 

(gong) neprimerané ceny 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Faktická, pán Chren. 

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

Ďakujem. 

Ja to zhrniem. 
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Čiže, na jednej strane máme pozemok, z ktorého máme 

že nula. Nič. A nič iné na ňom nebude. Na druhej strane 

môžme získať stopäťdesiattisíc metrov štvorcových pozemkov, 

zrekonštuuje sa škaredá hnusná budova v Ružinove, v ktorej 

ďalej bude slú se sedieť len štátna inštitúcia, nebude sa 

nejak dostavovať, nadstavovať, nebudú tam žiadne iné byty, 

nič.  

To znamená, môžme získať obrovské a vzdávame sa 

niečoho, kde tá hodnota je len fiktívna. A proste, ja ani 

nechápem, prečo niekto môže proti tomuto bojovať. Veď 

koniec koncov aj doteraz tu bola vláda, v ktorej sedela 

strana, v ktorej bol aj pán Pilinský, tak tá asi nebola 

úplne slušná, keď to tiež nedokázala spraviť. Tak ako 

žiadna iná vláda pred ňou. 

A žiadny iný takýto príklad nie je. Pretože 

ministerstvo hospodárstva je jediné, ktoré má pozemky po 

štátnych podnikoch určené na delimitáciu. Toto je úplne 

unikátny príklad. Ani okresný úrad, ani ministerstvo 

vnútra, ani ďalšie ministerstvá nemajú takéto pozemky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem. 

Eee. Mimiminimálne ešte na jednu eee pripomienku ma 

tu kolega upozornil. 

Skutočne, je je prečo to ministerstvo hospodárstva 

neplatí nejaký nájom za ten pozemok? Nikde nevidím 

v materiáli to, čo dávame obyčajným fyzickým osobám, eee, 

minimálne dva roky za neoprávnené obohacovanie. To by bola 

tiež určite zaujímavá suma.  

Moja otázka je ale hlavne o tom, ja tu už nebudem 

trápiť zastupiteľstvo,  

keď sme tu mali kauzu zámeny popopozemkov na 

Radničnom námestí, kedy tiež boli rozdrobené pozemky, mesto 

by dostalo jeden veľký pozemok, na ktorom by bol vybudovaný 

park, ktorý by slúžil všetkým Račanom, Bratislavčanom, 

teraz tam stojí osempodlažná budova, pretože tu boli vtedy 

argumenty, aké to je nevýhodné. A dneska sú tam rozdrobené 

pozemky, ktoré patria mestu pod pod bytovými domami 

a nejaké roky šesť metrov štvorcových, pod parkoviskom 

kúsky.  

Ja sa pýtam, to je pre mesto výhodné? Aby boli takéto 

rozdrobené pozemky na Radničnom námestí dnes?  

Ja sa ešte chcem spýtať jednu vec. 
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V tom materiáli je aj uvedené, že teda je je to 

výhodné aj pre ostatné mestské časti. Našiel som si, že 

Rača tam dostane nejakých, respektíve na území ká ú (k. ú.) 

Rača mesto dostane pozemky päťtisícštyristo metrov. Gro sú 

tam nejaké orné, orné, orná pôda. Nejaké, nejaké metre 

štvorcové rozdrobené. Mňa by ap, je aj nejaká zastavaná 

plocha. Mňa, mňa by zaujímalo, že o o aké ppozemky sa tam 

jedná? Lebo v materiáli som to nenevyčítal, lebo tam neboli 

nejaké mapové prílohy. Ssú to nejaké strategické pozemky, 

alebo sú to pod nejakými parkoviskami? Keby som túto 

informáciu mohol dostať. 

Ďakujem. 

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:  

O opäť dotknem hospodárnosti, ktorá nám podľa 

delimitačného protokolu umožňuje bezplatne prísť k týmto 

pozemkom v rámci delimitácie, a prečo teraz vlastne ideme 

do nejakého mínusu, keď v iných veciach dôsledne strážime 

túto hospodárnosť? Príde nová vláda, môže to byť kľudne aj 

za dva roky delimitované v rámci urobenia poriadku medzi 

mestami a obcami a Slo Slovenskou republikou. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte. Možno ja do toho iba tak prvýkrát vstúpim. 

Stále nerozumiem o akom mínuse sa bavíme? My sme, tie 

rokovania neboli o tom, že je tu ministerstvo hospodárstva, 

ktoré povie ja vám dám túto trhovú cenu za ten pozemok. Oni 

sú tam, sú tam roky, majú to tam. To podľa mňa je 

zavádzanie keď hovoríte, že prichádzame o nejakých dva celá 

dva milióna Eur, alebo dva celé dva milióna Eur. Okrem 

toho, že to nadhodnotená cena, keď sa bavíme o nejakej 

cenovej mape, tak je tam suma nejakým možno štyristo menej 

Eur za meter štvorcový a v tom prípade by išlo jedna celá 

šesť milióna dokopy, ale my sa bavíme o pozemku, ktorý celé 

roky môže byť takisto ďalej bez problémov pod ministerstvom 

hospodárstva, to nie sú nejaké. 

Stále o tom hovoríte, ako keby to boli nejaké reálne 

peniaze, o ktoré prichádzame a myslím, že to je trošku, by 

bolo fajn, aby sme boli v tom presní.  

Chcem dôležité sú argumenty obidvoch strán, ale buďme 

reálni. Nie je ponuka na stole. A nemyslím si, že niekedy 

bude. Že by nám ministerstvo hospodárstva chcelo dať jedna 

celá šesť, alebo dva celá dva, alebo dva celá štyri milióna 

za tie pozemky.  
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A tá delimitácia a je akože je to (gong), je to tak, 

ako, ako, ako to povedali moji predrečníci. Je to nejaká 

vec, ktorá by tu mala byť, ale dvadsaťpäť rokov za 

akejkoľvek vlády, aj dobrých vlád, sa jednoducho neurobila.  

To znamená, že vo finále to je vec, že z ničoho niečo 

máme, alebo nemáme vôbec nič. A ďalej nemáme nič.  

A potom tam je ešte jeden bod, že chápem, že nie 

všetky mestské časti na tom profitujú. Ja by som bol rád, 

aby dopriali tým iným mestským častiam, ktoré tie proste 

pozemky na tom majú. To neni tak, že je príliš veľa 

pozemkov v Ružinove dokelu, tak ja to nepodporím, lebo to 

neni u mňa. No tak, budeme hľadať a budeme sa usilovať 

takisto aj s inými mestskými časťami nájsť, aby boli 

pozemky, aby sme ich zverili, aby to išlo ďalej.  

Takže, iba trošku chcem tú debatu nejak poregulovať, 

že neni to úplne tak, ako sa občas zdá.  

Pán Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja si dovolím zacitovať priamo z materiálu, ktorý 

máme všetci na stole.  
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Predmetom delimitácie sú pozemky, na ktoré má 

Bratislava v zmysle paragrafu 2 zákona o majetku obcí 

právny nárok. 

Ďalšia veta. 

Neexistuje právny titul, na základe ktorého by 

Bratislava mala povinnosť predmetné pozemky predávať za 

cenu nižšiu ako je všeobecná hodnota pozemkov určená 

znaleckým posudkom.  

Tretia veta. 

Bratislava má možnosť domáhať sa vlastníctva pozemkov 

súdnou cestou.  

Toto je, kolegovia, priamo uvedené v našom materiáli. 

A viete v čom ja vidím prípad hodný osobitného 

zreteľa? Že si naozaj nebudeme voči ministerstvu 

hospodárstva uplatňovať to, čo si uplatňujeme voči každému 

Bratislavčanovi, alebo každej firme, ktorá si kupuje nejaký 

pozemok od mesta a uplatňujeme si voči nim dva roky spätne 

bezdôvodné obohatenie.  

Podľa materiálu je táto suma dnes niekde na úrovni 

dvestosedemdesiattisíc (gong) euro.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Tiež som chcel spomenúť to, to isté, že teda, keď 

fyzickým osobám, ktoré si odkupujú metre štvorcové 

v spoločných dvoroch, ku ktorým sa mesto dostalo neviem 

akým spôsobom a ich tuná proste trápime, navyšujeme im tu 

ceny aj nad cenu znaleckého poposudku, tu sa zase tvrdí, že 

to je nadhodnotené. Však znalec snáď tam dá okrúhlu 

pečiatku, tak vie prečo tam dal takú sumu. 

Takže keď máme, ja som za to, aby sme proste nenemali 

dvojitý meter, či už je to štátna inštitúcia, alebo 

súkromník, alebo, alebo teda voči fyzickým osobám, ktorí si 

chcú upratať svoje, svoje vlastnícke vzťahy s hlavným 

mestom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 353 

Ja chcem iba podotknúť, že asi rozlišujete rozdiel 

medzi fyzickou osobou Bratislavčanom a nejakými vládnymi 

budovami, ktoré sú, ktoré napríklad neplatia ani daň 

z nehnuteľnosti a tak ďalej.  

To znamená, že tiež porovnávať, to neni akože úplne 

jednoduché. 

Pani Pätoprstá. 

V kľude ináš, keď chce niekto za mesto reagovať, tak. 

Lebo tý tých otázok sa tam nabaľuje veľa, aby sme 

nezabudli. Tak možno by sme mohli za mesto teraz reagovať, 

aby sa vyjasnili niektoré veci, ktoré tam boli spýtané, ak 

vám to nevadí. Ktoré sa tam, ktoré tam boli opytované. 

Takže, chce niekto za mesto, boli tam viacero otázky 

a bolo by fajn ich zodpovedať.  

Takže, pán Szabo, idete vy a potom Mišo Radosa?  

(poznámka: počuť ženský hlas „áno“) 

A ešte pán kontrolór potom. 

Dobre. Tak urobíme teraz akože za magistrát 

zodpovieme okolo otázok a budeme pokračovať ďalej. 

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

nehnuteľností: 

Eee. Ďakujem. 

V krátkosti.  

Čo sa týka uplatňovania sa z titulu bezdôvodného 

obohatenia nároku z titulu bezdôvodného obohatenia voči 

ústredným orgánom štátnej moci si mesto neuplatňuje 

takisto, ako si ani eee tieto štátne inštitúcie neuplatňujú 

voči mestu.  

To znamená, takisto ani Slovenský pozemkový fond, 

takisto ani ministerstvá ani nikto iný si voči mestu 

neuplatňuje nárok z titulu bezdôvodného obohatenia a je 

veľa takých prípadov, kedy zas naopak, mesto má stavby 

umiestnené na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve štátu. To 

je jedna vec. 

Čo sa týka tej eee zásady hospodárnosti. 

Eee v podstate to, čo povedal aj pán poslanec Buocik, 

majetok obce sa má zveľaďovať, zhodnocovať a vo svojej 

celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.  

Práve preto je pripravený tento materiál ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, lebo v prípade ak teda dôjde 

k predaju, alebo k odsúhlaseniu predaju tých pozemkov, tak 

od toho momentu sa spúšťa čas tých stodvadsať dní, ktorý je 

uvedený aj v uznesení, za kto, za ktorý je, musí 
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ministerstvo byť schopné zdelimitovať minimálne tých 

dvestoštyridsaťtisíc metrov štvorcových. Ak to nespraví, 

tak jednoducho, sa to nedá zrealizovať a primátor nemôže 

podpísať kúpnu zmluvu.  

A v prípade ak prostredníctvom delimitácie dôjde 

k zápisu na katastry do majetku mesta tých 

dvestoštyridsaťtisíc metrov štvorcových, tak v tom prípade 

tá podmienka, že vo svojej celkovej hodnote zásadne 

nezmenšený zachovať, v tomto prípade celková hodnota 

majetku mesta sa v zásade nie len že zachová, ale aj 

vzrastie.  

Čo sa týka druhov pozemkov. 

Všetky pozemky a presné parcely, či už eee eee 

céčkové alebo éčkové, sú uvedené v materiáli. Vzhľadom na 

enormné množstvo parciel, toto všetko dať do mapových 

podkladov je dosť komplikované. Hla hlavne do takéhoto 

materiálu zapracovať. Ja by som len upozornil, že tie typy 

pozemkov, ktoré sú tam uvedené, eee, niekedy už dokonca ani 

nie neodzrkadľujú realitu, lebo sú sú tam napríklad aj 

pozemky, ktoré sú uvedené ako vini vinice a pritom sú to 

pozemky, ktoré tvoria obrovské vnútrobloky v jednotlivých 

mestským v niektorých mestských častiach. 

Čiže, čiže zatiaľ toľko by som povedal. A potom ešte 

prípadné ďalšie otázky sa budem snažiť zodpovedať.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 356 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pome, pome stručniť tie ot odpovede na, asi z našej 

strany, nech to, nech to, nech sa pohne.  

Tak ešte poprosím pána Radosu. 

Nech sa každý dostanú, akože ne neurobme z toho 

diskusiu medzi troma ľuďmi. 

Pán Radosa, 

nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Ing. Michal   R a d o s a ,   kancelária riaditeľa 

magistrátu: 

Ja by len by som chcel upozorniť, že množstvo, 

množstvo pozemkov, ktoré prevádzame na ministerstvo 

hospodárstva predstavujú zastavané plochy a zastavané 

a plochy a nádvoria, pri ktorých taktiež výslovne 

explicitne zákon o majetku obcí uvádza, že tieto pozemky sa 

nemusia, ne nemusia prevádzať pod zá za teda za ich 

všeobecnú, za ich všeobecnú hodnotu.  

Súčasne predmetom nadobudnutia vlastníckeho budúceho 

nadobudnutia, reálnelho nadobudnutia vlastníckeho práva 

k delimitovaným pozemkom eee sú, sú pozemky v celku. To 
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jest, ministerstvo nespracovávalo geometrické plány, 

ktorými by odčleňovalo od od pozemkov, povedzme pod 

ihriskami nejaké súvisiace plochy. Naozaj, ministerstvo nám 

dáva, ministerstvo nám dáva v celku, v celku parcely.  

Čiže, tento, tento, tento postup má možno v niečom 

možno bližšie k zámene ako, ako k delimitácii v týchto, 

v týchto konkrétnych okolnostiach.  

Je si treba uvedomiť, že presne takým prístupom, že, 

že proste Bratislava, že, že, že Bratislava sa 

uprednostňovala v minulosti svoje majetkové práva 

predovšetkým súdnou cestou sa stalo to, že po tridsiatich 

rokoch prot po transformácii spoločenskej, my nemáme 

vysporiadané státisíce, možno milióny metrov štvorcových 

v rámci Bratislavy.  

A toto sú presne, podľa môjho názoru, príležitosti, 

ktoré jednoducho je treba, je treba na to využívať. 

Je si treba, je si treba povedať, že je možno trošku 

zvláštne keď, keď eee samosprávni politici sa hnevajú, 

povedzme, na pozemkový fond, že prečo od nich on pýta 

komerčné nájomné a vzápätí, vzápätí v ďalšej vete povedia, 

že dajme to tomu ministerstvu komerčne.  

Ako, ja si myslím, že pre presne takými vecami ako 

sme urobili pri, pri Ružinove, teda pri pri Univerzitnej 
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nemocnici, presne takým, takým, takou vecou ako o akú sa 

teda pokúša magistrát, magistrát teraz, je možné nastaviť 

novú kultúru vzťahov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej 

správy.  

Ja si myslím, že usporiadanie, že usporiadanie 

vlastníckych vzťahov je základným fundamentom na to, aby 

starostlivosť o o verejný priestor a taktiež aj nejaký 

budúcny, aj budúci rozvoj toho verejného priestoru, naozaj 

mohli nabrať iné obrátky, možno na aké sme boli, na aké sme 

boli v minulosti, v minulosti zvyknutí. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pá, poprosím pána hlavného kontrolóra. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Ja len v krátkosti.  

V podstate, otázka bola, že čo si myslím o tomto, 

tomto predaji?  
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Ja len chcem upozorniť na to, že v podstate, ak by 

mesto predávalo pozemky v zmysle paragrafu 9a odsek 1 

zákona o majetku obcí, bol by to problém. Ale treba si 

uvedomiť, že my ideme predávať tento majetok v zmysle 

paragrafu 9a odsek 8e ako osobitný zreteľ. Ten osobitný 

zreteľ je riadne zdôvodnený v materiálu. Dokonca je tam 

vykonaný aj takzvaný test štátnej pomoci. 

A myslím si, že na jednej strane je potrebné brať 

ohľad na  na hospodárnosť nakladania s majetkom, ale myslím 

si, že aj moji predrečníci jasne zdôraznili, že tuná je 

skôr aj, aj taký verejný záujem mať vysporiadané všetky tie 

nevysporiadané veci z minulosti.  

K tomu ostatnému, to je politika, k tomu sa ja 

nebudem vyjadrovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán pi.  

Ďakujem pekne. 

Pán Pilinský, rýchla, aby sme sa dostali na 

ostatných. 

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

Ďakujem. 
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Ja ďakujem pánovi Szabovi. My myslím si, že to je 

dobrý argument, a teda aj dobrá politika, že vy si 

neuplatňujete voči státu eee predkupné, teda eee ušlý zisk, 

bezdôvodnené obohacovanie, takže tu ten ar argument beriem.  

Ale hovorím, nees neviem sa proste ztotožniť s tým, 

že mne to skutočne smrdí vydieraním. Aj keď teda je to 

možno že tak, ako spomenul starosta Ružinova, že teda sa 

k niečomu dostaneme, k čomu sme sa nemohli dostať tridsať 

rokov, ale možno v marci sa k tomu dostaneme. Prečo to hneď 

dneska zarezať a a zbaviť sa? Te tejto možnosti.  

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 Pilinský. 

Pán Buocik s faktickou.  

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

Ďakujem pekne. 

J ja nechcem kolegov eee kolegov obťažovať tým, že sa 

tu budeme prieť o to, kto, v zmysle ktorého uznes, 

ustanovenia paragrafu o majetku obcí to má ísť. Nikto mi tu 

dnes doteraz nevyvrátil to, čo je uvedené priamov 

v samotnom materiáli, ktorý pripravil toto mesto. Mesto 
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pripravilo materiál, kde sa konštatuje, neexistuje právny 

titul, na základe ktorého by Bratislava mala povinnosť 

predmetné pozemky predávať za cenu nižšiu ako je všeobecná 

hodnota pozemkov určená znaleckým posudkom.  

A číslo dva, predmetom delimitácie sú pozemky, na 

ktoré má Bratislava v zmysle paragrafu 2 zákona o majetku 

obcí právny nárok.  

Toto je úplne explicitné, jednoduché a jasné. A je to 

uvedené priamo v materiáli magistrátu.  

Ja oceňujem, že ten materiál je spravený férovo 

a správne. Nám všetkým ide o dobrú vec, aby si štát splnil 

svoju základnú povinnosť, zákonnú (gong) povinnosť, eee 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Pá pán Szabo,  

poprosím ešte odpoveď. 

Poďme sa pohnúť, aby aj ďalší poslanci mohli hovoriť. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Eee. V krátkosti k tomu, čo je uvedené v tom 

materiáli. 

Áno, my nie sme povinní to predať, ale my sa môžeme 

rozhodnúť, či to predáme za tých okolností, aké sú uvedené 

v tom materiáli. To znamená, že za podmienok, že 

ministerstvo za dobu, ktorá je stanovená v tom uznesení, 

dokáže zdelimitovať minimálne dvestoštyridsaťtisíc metrov 

štvorcových. 

To znamená, že z tohoto dôvodu je to uvedené. 

Čo sa týka nároku na tie pozemky formou delimitácie. 

Áno,  mesto má na tie pozemky nárok, avšak do 

dnešného dňa ministerstvo sa k tomu tak nepriklonilo, 

respektíve dá sa povedať istým spôsobom, že to rozporuje.  

To znamená, že taktiež my sme sa v materiáli naozaj 

snažili aj vzhľadom na charakter toho materiálu pripraviť 

všetky informácie a snažili sme sa všetky informácie eee 

v plnom rozsahu eee eee napratať do toho celého materiálu, 

aby naozaj, aby ani náhodou nedošlo nejaké podozrenie, že 

by sa tuto niečo eeem zakrývalo, alebo náhodou nejaká 

informácia nebola zverejnená. 
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Čiže, v tomto momente naozaj je len o tom, že sa 

rozhodnúť, čo je hospodárnejšie. Či je hospodárnejšie si 

ponechať pozemky pod ministerstvom hospodárstva a teda 

ďalej sa snažiť o tú delimitáciu, alebo je hospodárnejšie 

predať pozemky pod ministerstvom hospodárstva za tých 

podmienok, ktoré sú uvedené v materiáli a o tejto 

hospodárnosti v podstate ma majú možnosť poslanci sa 

rozhodnúť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Aufrichtová, pani starostka Aufrichtová.  

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

Ja o tomto bode hlasovať nebudem.  

A pred chvíľkou som bola pánom starostom Chrenom 

vyzvaná, že keď chcem nezahlasujem za, tak mi v živote nič 

nepodporí. Som zvedavá, či to dodrží.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poďme ďalej. 

Ja by som vás všetkých chcel poprosiť, že je to len 

jeden, je to veľký bod, ale je ten bod, ktorý môžme 

odhlasovať, alebo nemôžme. My sme ho poctivo ako magistrát 

pripravili s dobrou vierou. Ostane to na vás poslancov, či 

to tak bude, alebo nie. Ale rád by som do toho nedával 

nejaké emócie, akože.  

Bude riaditeľ naštvatý, lebo štyri mesiace na tom 

robili, ale, ale to je, to neni samozrejme problém.  

To znamená, že ide normálne. Ide o čisté rozhodnutie, 

čo je pre Bratislavu najlepšie. O nič viac a o nič menej.  

Ja by som bol rád, keby sme aj minulosť a problémy, 

napríklad, z minulosti z Ružinova, ktoré tu občas, mám 

pocit pri tomto bode, vystávajú, proste sa na to vykašľali 

a riešili, či je to dobré pre Bratislavu, alebo nie. Padajú 

zaujímavé argumenty z oboch strán, ale to je naša úloha. To 

je naša robota.  

To znamená, že poďme ďalej. Zatiaľ sme stále na 

faktických. 
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Pán Dolinay. 

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

Ja som na začiatku nebol úplne rozhodnutý, že ako sa 

k tomuto postaviť. Pre preto som aj chcel teda stanovisko 

kontrolóra, za ktoré ďakujem. 

Eee. Stále je to o o tom, že vo vnútri áno. Vnímam to 

tak, že je fajn mať opravenú budovu, reko zrekonštruovanú 

ministerstva hospodárstva a na druhej strane naozaj tu 

vysielame signál, mám z toho pocit, že ty mne toto, ja tebe 

tamto. A takto by to nemalo byť správne.  

A mám ten pocit, že voliči nám dali ten jasný mandát, 

že túto politiku asi tu nechcú. A tu naozaj vlastne 

ministerstvo nám to doslova toto napísalo v liste.  

Ja vám to podpíšem, keďže vám už to dvadsaťpäť rokov 

nikto nepodpísal, ak mi dáte tých deväťdesiat percent. 

A toto si myslím, že by sme nemali pristúpiť na takúto 

politiku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ot. Poďme ďalej, nech diskutujú aj ostatní. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja mám jednu otázku na predkladateľa.  

Jedná sa teda o všetky pozemky, ktoré má ministerstvo 

hospodárstva vo vzťahu k nám? Všetky? Vieme to? To je teda 

prvá otázka.  

Nerada by som prišla o o slovo.  

A druhá vec je. 

Pán kontrolór,  

naozaj sa nemôžte trošku ako keby eee tým vašim 

argumentom v tej našej rade, lebo my naozaj potrebujeme 

radu, či neporušujeme nejakú legislatívu, lebo toto je dosť 

vážna vec. Toto neni osobitý zreteľ.  

My sme tu osobitým zreteľom prišli o štyri milióny 

pri predaji pékáó (PKO). Do dnešného dňa nemáme 

vysporiadané, teda zaplatené pozemky pod pri nábreží, 

nemáme promenádu, nemáme v podstate nič. Prišli sme 

o zmenku. Tiež to bolo osobitým zreteľom. Ale bolo to veľmi 

nehospodárne. Lebo osobitý zreteľ, to ešte neznamená, že 

môžme vykonávať svoju činnosť nehospodárne. Tak pozor na 

vec. Osobitý zreteľ nie je na to určený.  
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Chcem vás, tam, tam. Toto, toto je naozaj otázka, to 

čo hovoril pán primátor, je pre nás hodnota všetkých našich 

pozemkov a ich rýchla deliminácia hodná jedna celá šesť 

milióna? Takto znie otázka. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Alebo dve celé štyri? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie. Neni. Na.  

Prosím vás. Ja s, ja budem za vami stáť akýkoľvek 

bude výsledok tejto, tojto veci. Ale skúsme byť pravdivý. 

Tak ako my sme boli ako magistrát pravdivý, že  sme tam 

napísali tie všetky informácie, že to zo zákona máme 

a takto, takto. Nehovorme o dva celá dva, alebo 

dvadsaťštyri milióna. Oni nie sú na stole a nebudú na 

stole.  

A budem veľmi prekvapený, ak akákoľvek vláda 

z ministerstvom hospodárstva príde a povie: mesto, chcem 

pozemky, ktoré máme sto rokov pod našou budovou vám za nich 

zaplatiť teraz dva celá štyri milióna, len aby sme to mohli 

zrekonštruovať.  
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Buďme aspoň trochu v tomto reálni. Lebo my sa 

usilujeme byť úplne pravdiví v tom materiáli, čo sme 

vypracovali. Napísali sme aj veci, ktoré sú vlastne, môžu 

ten materiál nejakým spôsobom eee vrhať naňho zlé svetlo, 

ale sú pravda. Buďme v tej diskusii, prosím vás, reálni. 

Pán Chren. 

A nepustime už ďalších, už všetci s eee. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. To bola otázka. Takže chcem. Chceme odpoveď, 

pán Szabo. Nech sa páči. 

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

nehnuteľností: 

Čo sa týka tých pozemkov. 

Eee. Sú to všetky pozemky, ktoré sa nám podarilo 

identifikovať, ktoré podľa nášho po eee názoru, eee sú 

vhodné na delimitáciu.  

Práve preto sme zámerne preposlali aj mestským 

častiam, aby si to ešte prekontrolovali. Eee. Dovolím si 

povedať, že sa jedná o deväťdesiatdeväť celá deväť percent 

pozemkov. Môže sa stať, samozrejme, môže sa stať, že niekde 

nejaká parcela vyvstala. Môže. Pri takejto výmere a pri pri 

pri takomto veľkom meste, alebo takejto veľkej eee veľkej 
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rozlohe, jednoducho, samozrejme, môže sa stať, že nejaké 

jedno percento vyvstalo.  

Čo sa týka eee, čo sa týka eem na na v tej druhej 

časti otázky. 

Priamo a explicitne priamo v uznesení je napísané, že 

delimitjačný protokol je kupujúci povinný predložiť 

hlavnému mestu najneskôr do stodvadsať dní odo dňa 

schválenia tohto uznesenia v mestskom zastupiteľstve. 

V prípade, že kupujúci nepredloží už ním podpísaný 

delimitačný protokol hlavnému mestu v uvedenom termíne, 

toto uznesenie stratí platnosť.  

To znamená, že len v prípade ak dnes sa toto schváli, 

od toho momentu má mestské z, eee, ministerstvo stodvadsať 

dní na to, aby nám zdelimitovalo eee vyše 

dvestoštyridsaťtisíc metrov štvorcových. Ak to nedokáže 

spraviť, v tom prípade toto uznesenie stráca platnosť 

a primátor nemôže podpísať kúpnu zmluvu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Tiež chcem zdôrazniť, že pri tej debate 

o hospodárnosti. Tá hodnota, ktorú my máme a ktorú strácame 

je reálne nula. Keby ministerstvo nechcelo rekonštruovať 

budovu, nikdy nepríde a nikdy nepožiada o odkúpenie tých 

pozemkov pod ňou.  

Tie pozemky nemáme komu inému predať. Dokonca majú 

prednostné právo na kúpu. A jediné čo sa stane, že 

nezdelimitujú nám všetky o tie ostatné, ako mestu, ak toto 

odmietneme, my budeme mať stále nulu z tých pozemkov pod 

budovou a oni tú rekonštrukciu urobia menšiu, tak aby 

stačila na ohlášku.  

To znamená, stále tam zostane škaredá budova.  

Čiže, keď hovoríme o hospodárnosti, za niečo čo má 

pre nás reálnu hodnotu nula, máme z toho nula nájmu, 

získame teraz konečne delimitáciu v hodnote vyše päťdesiat 

miliónov Eur. To je hospodárnosť.  

A aj keď nejaká mestská časť má tú smolu, že tam nie 

sú pozemky v jej mestskej časti, vďaka tomuto bude môcť, 

napríklad, požiadať o zverenie od hlavného mesta pozemkov, 

na ktoré dlho čaká. Pretože týmto sa tak zvýši hodnota 

majetku hlavného mesta, (gong) že konečne sa  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Pani starostka Kolková,  

máte, vy nemáte tam? Máte tam potom príspevok, ale 

môžte aj tu. Poďte.  

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

Bratislava - Devín: 

Ja mám aj príspevok, ale teraz k tomuto konkrétne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

Bratislava - Devín: 

technickú otázku. 

Ja som hovorila s pánom Szabom o ktoré pozemky sú 

akoby delimitovateľné, vhodné na delimitáciu? Odpovedali 

ste mi, že len tie, na ktorých sa nachádzajú nejaké časti 

stavieb, alebo stavby vo vlastníctve mesta a obce.  
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Eee. A teraz tu odznieva, že všetky pozemky v rámci 

našich katastrov, ktoré sú vo vlastníctve, alebo v správe 

ministerstva hospodárstva.  

Tam chcem sa opýtať, ako to vlastne je? Lebo u nás 

v materiáli sa nachádzajú len štyri pozemky označené, vodná 

plocha, nie je to korektné. Sú to pozemky popri ceste, 

ktorá je problematická a strategická pre mesto ako také. Aj 

Devín, ale čo je pravda? Všetky alebo len tie, ako ste ich 

nazvali, že delimitovateľné? Máme ich výrazne viac. Je tam, 

napríklad, jeden tri tritisí vyše tritisíc, či dokonca 

tridasťtisíc? Tri (gong) deväťstošesťdesiatsedem veľ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Szabo,  

nech sa páči. 

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

nehnuteľností: 

Eee. Ešte raz.  

Jedná sa o všetky pozemky, ktoré máme za to, že 

spĺňajú podmienky delimitácie. My sme sa pozreli eee aj na 

tie parcely, ktoré ste nám preposlala včera tuším, eee, 

geodeti to zatiaľ skúmajú. Zatiaľ tie pozemky ani jedny 

nespĺňajú tie podmienky delimitácie. 
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Čo sa týka klasifikácie vodná plocha.  

Je to klasifikácia, ktorá vyplýva z toho, čo je 

uvedené na katastri.  

To znamená, to je presne to, čo som pred chvíľočkou 

hovoril, že áno, sú dokonca pozemky v nemalej výmere, ktoré 

sú uvedené eee v tom zozname, kde je uvedená, je uvedený 

typ pozemku, eee, vinič a pritom sa jedná o obrovské, 

obrovský vnútroblok, napríklad.  

Čiže áno. Na katastri ešte niektoré pozemky sú úplne 

ináš typovo zadefinované, než ako tomu je už v súčasnej 

dobe. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme. 

Pani Pätoprstá. Pani poslankyňa. 

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

poslankyňa MsZ: 

Nechcem reagovať teda na tie predchádzajúce, ale 

napadla ma jedna otázka, možnože stojí viacej za to.  

Eee. Vieme my povedať, že ak by sme posunuli to, je 

to taktické, do tých volieb, máte taký pocit, že naozaj sa 
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k tejto veci nemôžme vrátiť? Lebo teraz nás aj ten čas 

stojí niečo.  

A možnože by sme vedeli aj tú cenu. Aj teraz na 

zastupiteľstve keď navrhnem zvýšenie ceny, čo ja viem, na 

päťdesiat percent, prejde to zastupiteľstvom, bude sa 

rokovať. Teraz čo? Príjme to, akceptuje to ministerstvo? Ne 

neprijme to? Tak znie otázka. Môžme to urobiť? Môžme 

navýšiť tú cenu?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Szabo. 

To nevieme zatiaľ určite, ale 

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

nehnuteľností: 

No podľa  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

určite chceli väčšiu cenu.  

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

nehnuteľností: 

dopo  
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pardon. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No? 

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

nehnuteľností: 

No, podľa doterajších, alebo na základe doterajšich 

rokovaní nám došla ponuka, ktorú sme spracovali eee pre 

zastupiteľstvo. Neviem ja v tomto momente povedať, že či 

ministerstvo dokáže alokovať, alebo či má vôbec nejaké 

prostriedky, finančné prostriedky navyše v tomto prípade 

a či za týchto okolností. Neviem. Fakt.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Poďme ďalej. 

Pán Tešovič. 

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

Keďže, keďže profesne pochádzam práve z tejto, 

z tohto štátne, z z gescie ministestva financií, tak viem 

trošku ako to funguje.  
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V podstate ministerstvo financií ako správca 

rozpočtovej kapitoly vyčlení ústrednému štátnemu orgánu eee 

konkrétnu sumu, ktorú má vyčlenenú na nákup nejakého 

nehnuteľného majetku a tým to asi tak zhaslo. Hej? 

A v novembri alebo v decembri sa na tom nebude určite nič 

meniť. A keďže budúci rok máme voľby, takže je je to, je to 

v systé, je to v situácii tej or d liv it (take it or leave 

it). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Takže, Rasťo, pán Tešovič, máte váš. To to bolo.  

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

Takže plynule prejdem, ďakujem veľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nehovorme, prosím vás, nič, čo už bolo povedané. Aby 

sa tá diskusia hýbala. Dobre? Aby sme sa pohli.  
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja by som, ja by som rád zhrnul určité argumenty za 

to, prečo si myslím, že, že, že je fajn za toto zahlasovať 

,do takých štyroch základných ok okruhov.  

Po prvé. 

Je to naozaj majetkový materiál roku 2019. Toľko, 

koľko ke to, koľko metrov štvorcových dostaneme 

delimitovaných, je je to hodnota okolo päťdesiat miliónov 

Eur. Dvadsaťsedem rokov, bez ohľadu na to, aké tu boli 

vlády. Či tu boli vlády lepšie, horšie, alebo, alebo ešte 

horšie, nepodarilo sa to prakticky nikomu.  

Niekedy na finančnej komisii keď riešime predaje tak, 

alebo nájmy, tak, tak určujeme, že teda nájom by mal eee, 

teda predaj by mal zaplatiť aspoň takú sumu, koľko by sme 

získali z nájmu za desať rokov.  

No, keby sme za tých dvadsaťsedem rokov, čo teda máme 

tie nedelimitované pozemky ich mali už, už vo vlastnej 

správe, tak, tak už dávno mohli byť trikrát, trikrát kúpené 

znova.  

Každý kto, kto tu hovorí a má vo svojich volebných 

programoch riešenie vnútroblokov, parkovísk, ihrísk, eee, 

dokonca aj vodných plôch, tak, tak si môže naozaj teraz 

prísť na svoje a môže reálne pomôcť svojim mestským 

častiam.  
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Preto hovorím vodné plochy, lebo pani starostka 

Čahojová to povedala tak, tak viacmenej ironicky. Ale ak je 

tu náš pán starosta dosvedčí vám, my sme v roku 2018 

v Devínskej Novej Vsi kupovali vodnú plochu za 

štyristoštyritisíc euro.  

Druhý bod. 

Ide naozaj o komplikovaný odborný problém. Zákon 

o majet majetku obcí je je stará norma. Je to, je to 

naozaj, je to naozaj už, už dvakrát sú tam obsolentné 

ustanovenia. Veľmi nejednoznačné. Ťažko sa vykladajú. Sú 

tam rôzne právne tituly vzniku. Bol veľakrát menený. Rôzne 

tituly vzniku vlastníckeho práva. Sú tam uvedené rôzne 

dokumentácie na jednotlivé druhy tých delimitácií zakladajú 

rôzne právne účinky, a preto ten výsledok je neistý. A to 

je asi aj dôvod, prečo sa do toho štátnym orgánom veľmi 

nechce.  

Môžem povedať, že keď som trošku skúmal, tak, tak eee 

nie je úplne pravda, že by teda žiad, že by sa  s tým nič 

doteraz nerobilo. Hlavné mesto sa pokúša konš, kontinuálne 

získať niektoré tieto pozemky podľa zákona o majetku obcí. 

Ja som našiel aj na na webe Bratislavy z roku 2016 nejaké 

čiastkové delimitačné protokoly, ale bolo to skôr na na na 

rádovo pár metrov štvorcových vždy s tým, že s tým že 

dokonca v niektorých prípadoch, čo sme teda mali možnosť 

zistiť na finančnej komisii, si mesto aj, si mesto snažilo 
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aj aj získať prístup k tomuto majetku aj súdnou cestou 

čiastkovo dvakrát. Pokiaľ išlo o žalobu určovaciu, 

o určenie vlastníckeho práva, tam, tam  bol vždy problém 

v tom, že, že sme nevedeli preukázať nejaký naliehavý 

právny záujem. Pokiaľ išlo o, pokiaľ išlo o nahradenie 

súhlasu, tak, tak súdna prax sa prikláňa k tomu, že, že, 

že, že tá ce, že nie je aký súhlas, alebo ak akú vôľu 

nahrádzať, lebo, lebo ten súhlas vlastne netreba 

a a v podstate ten delimitačný protokol nie je prejav vôle, 

to je len určitým administratívnym úkonom, bez ktorého ale 

kataster neosvedčí to právo.  

Čiže, je to v podstate patová situácia, ktorá vyplýva 

možnože aj zo starej a obsolentnej právnej úpravy.  

Tretí bod.  

Ministerstvo hospodárstva má motiváciu dnes. Povedzme 

si na rovinu. Keby nebolo, keby nebolo potreby urobiť tú 

rekonštrukciu, keby nemali na to vyčlenené peniaze, tak oni 

ten pozemok reálne nepotrebujú. Preukázali to viaceré vlády 

bez ohľadu na to, kto v nich sedel, pokiaľ naozaj nebol 

konkrétny dôvod niečo, niečo tomu mestu dať, tak proste, že 

všetky vlády sa k tomu stavali macošsky.  

Myslím si, že po aj po budúcich parlamentných 

voľbách, nech už vláda bude aká chce, bude riešiť naliehavé 

iné problémy, než pozemok pod budovou ministerstva 

hospodárstva.  
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Pred tým som už teda stihol povedať čo sa týka 

správcu rozpočtovej kapitoly, že tie peniaze sú teraz.  

A čo sa týka znaleckého posudku. 

Ten ma zaujal. Lebo tá cena sa mi zdá byť trošku 

nadsadená. Keď, keď som to pozeral, tá tú cenu znalec určil 

tú cenu (gong) teda pozemku ministerstva  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Nepredĺžil si si, takže pán Chren. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Rasťo,  

chceš si predĺžiť? Prepáč.  

Aha, prepáčte. Chcel si predĺžiť, len som ho nepočul. 

Len  

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

Už, už naozaj stručne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme stručne. Ja vás poprosím. 
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Zna znalecký posudok vlastne dospel k hodnote pozemku 

pod ministerstvom hospodárstva a v jeho okolí na 

tristosedemdesisat celá dvadsaťšesť eura za meter štvorcový 

a v podstate, v o, t tá cena je úplne rovnaká bez ohľadu na 

to, či ide o zastavanú parcelu, alebo nezastavanú parcelu. 

Čo už je prvé akože zvláštne.  

Keď som si pozrel vyhlášku o stanovení hodnoty 

majetku, tak, tak je tam taký, taký zá z proste zásadný, 

zásadné pre pre určenie tej ceny je je súčin tých 

koeficientov. A napríklad, pri koeficiente redukujúcich 

faktorov, lebo sú tam aj povyšujúce, aj redukujúce. Tak, 

tak tie povyšujúce, tie sú tam v podstate na maximách a tie 

redukujúce faktory, je tam že nula, nevyskytujú sa.  

Ja si myslím, že stavba, ktorá je na tom pozemku, je, 

je výrazne redukujúci faktor. 

Čiže, myslím si, že aj ten, že aj ten posudok je, je 

trošku, je trošku nadsadený. Eem a tá cena v porovnaní 

s tým.  

Proste, nerobme si veľké oči, že, že keby sme to 

predali niekde inde, tak za to dostaneme toľko a toľko. Tá 

cena je niekde úplne inde. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Buocik.  

Ale takto. Že pán Buocik, vieme váš názor. Úplne ste 

to celé vysvetlil. 

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

Nie, nie, nie. Ja, ja  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme akože 

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

ja zareagujem, lebo  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Musím to trošku po pohnať. (poznámka: nezrozumiteľné 

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

Ja chápem. Ja chápem, pán primátor. Ale tu naozaj ide 

o veľmi veľa peňazí a ja, ja musím na niektoré veci 

zareagovať. Lebo, takto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nejde o tie peniaze. (predsedajúci so smiechom) 

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

My ideme, ideme na veľmi tenký ľad, ak spochybňujeme, 

spochybňujeme znalecký posudok. Na základe znaleckého 

posudku funguje toto mesto.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To dnes  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nikto nespochybňuje.  

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

funguje štýlom, že ja si myslím, že ten znalecký posudok je 

oukej alebo neni oukej. Znalec je človek, ktorý je 

zapísané, zapísaný v zozname znalcov krajského súdu. To nie 
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je ako keby teraz že my tu máme nejakú voľnú cenotvorbu. 

Znalecký posudok hovorí o cene tristosedemdesiat euro za 

meter štvorcový. Tie pozemky nie sú zaťažené žiadnymi 

sieťami. Tam je postavená budova vo vlastníctve toho, kto 

o tie pozemky žiada.  

A takisto, takisto ešte jednu myšlienku poviem, že čo 

keď nám budú delimitovať o ostatné ministerstvá? Koľko 

peňazí nás to bude ešte stáť v budúcnosti? (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Pilinský. 

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

Ďakujem. 

To je presne o tom precedense ako som hovoril. 

Urobíme to raz a potom to budeme musieť robiť druhý, tretí, 

štvrtý, piatykrát.  

A teraz  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Budeme musieť robiť?  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 385 

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

Pravdepodobne.  

A inak, teraz trochu kokorigujem tú svoju, tú svoju 

myšlienku, že možnože v marci sa nám to podarí. V marci sa 

nám to nepodarí, lebo ja som si teraz spomenul, že však 

Martin Chren bol štátny tajomník na ministerstve 

hospodárstva a nepodarilo sa nám to vtedy urobiť. Takže, a 

asi sa nám to fakt nepodarí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán Chren. 

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

Áno, a na to presne zareagujem, pretože v momente keď 

sa ocitnete na ministerstve, tak tam je presne tá istá 

otázka, že staráte sa o váš majetok a prečo by ste ho mali 

zadarmo nejakému mestu odovzdať?  

Pretože vy nemáte tú povinnosť. Nikto vás nenúti ten 

delimitačný protokol podpísať. Na to neexistuje žiaden 

termín. Presne o to ide. Presne, presne o to ide. Ale zákon 

nestanovuje žiaden termín. A presne to vám povie každý, kto 

tam bude sedieť.  
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Ja som sa ale prihlásil s faktickou kvôli pani 

Pätoprstej, pretože sme spolu diskutovali a ona ma 

požiadala, aby som jasne povedal, ako keby sa tu 

prezentovalo, že sme nejakým spôsobom vydieraní. 

Prosím vás, to nie je pravda. Odmyslite si teraz tú 

časť tej delimitácie. Prišlo ministerstvo, povedalo chcem 

rekonštruovať budovu. Pozemok má pre vás hodnotu nula, 

predajte nám ho so zľavou. A to bola ako keby naša 

požiadavka vznesená v rokovaniach, že ak ho teda chcete so 

zľavou, lebo nám je naozaj na nič, tak ale zdelimitujte nám 

všetko, čo zdelimitovať môžte. To nie je žiadne vydieranie. 

To dokon prišlo aaaa v rámci rokovať 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Kolková,  

nech sa páči. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja asi začnem tým, že všetci dobre vieme, že jedno je 

teória a druhé je prax.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 387 

Všetky tie argumenty, ktoré som doteraz počula, boli, 

smerovali buď k tomu, že ale zákon hovorí toto, možno príde 

nová  vláda, snáď budeme konečne mať spoločnosť, ktorá bude 

dodržiavať zákony striktne a úplne detailne. Proste, že 

buďme spravodliví, mega spravodliví. Toto je pre mňa ale 

žiaľ všetko rovina teórií, tá prax života na Slovensku vo 

verejnej správe je úplne iná. Vždy. (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) je tá vláda zelená, modrá, ružová 

alebo bodkovaná, vždy sú tieto majetkové veci predmetom 

nejakých špekulatívnych dohôd, rokovaní a a a tých 

príkladov by sa dalo uviesť milión. Nechcem zdržiavať.  

Máme na stole, teda máte na stole materiál, ktorý vám 

umožňuje zahlasovať a budete stále dodržiavať zákon 

a budete v súlade so zákonom, lebo je to vaša zákonná 

možnosť, že schválite prípad nazvaný prípad hodný 

osobitného zreteľa, už tá formulácia obsahuje podstatu 

problému. Keď vy uznáte, že je to prípad hodný osobitného 

zreteľa a viete prečo to stojí za to, že zahlasujem a budem 

s ním súhlasiť, tak stále som v súlade so zákonom 

a podporím podľa vlastného svedomia a vedomia asi dobrú 

vec. Hej? 

Nikto tu nechce špekulovať. Ako, pre mňa sú 

špekulatívnym smerom všetky tie úvahy o novej vláde, 

o nových prístupoch, o nových nádejách a ja neviem. To je,t 
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o je, to sú, to sú teórie, v ktorých ja žijem trinásť rokov 

a hovorím, vždy je vecou dohody a nejakej tejto.  

Čiže, máte možnosť dohodnúť sa niečo, čo pomôže 

Ružinovu a ďalším deviatim mestským častiam ostatným. U nás 

konkrétne, neviem hovoriť za ostatných, ale tie vodné 

plochy ozaj sú plochy, ktoré sú pri  vodnom toku, ale 

vlastne spadajú do plánovanej rekonštrukcie Devínskej 

cesty. Vytvárali by časť možnosti teda um inštalovať tam 

cyklotrasu.  

Tieto pozemky a preto aj moja otázka, že či teda ozaj 

všetkých nie, a stále som nepochopila, pán Szabo, že čo sú 

delimitovateľné, keď sa povedalo, že možno všetky. Máme ich 

viacero, ak sa dá, vyrokujme, že získame všetky pozemky 

toho ministerstva hospodárstva. Každý sú svojim spôsobom 

strategické.  

Čiže, ja vás chcem poprosiť, uvažujte zdravým 

sedliackym rozumom a ak je tu takáto možnosť, tak sa 

nespoliehajme na niečo, čo bude keď bude, keď bude po 

voľbách, keď bude rozumnejšia vláda, spravodlivejšia vláda, 

ako. A či nejaké zákony, ktoré aj tak nikto nedodržiava. 

Otázka je asi, vymožiteľnosť a potom tá prax, kde to často 

býva úplne inak ako tu odznelo teoretizovaním.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. Pani starostka. 

Pani Aufrichtová. Pani starostka Aufrichtová. 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) takúto argumentáciu 

ako teraz bola odznela, úplne omietam. Zákony, ktoré sa aj 

tak nedodržiavajú. Aj tak sa tu nič nezmení. To, že sú, nie 

niečo čo je definované, tak si to proste si zoberme to, čo 

sa nejako núka a kýmkoľvek ponúknuté alebo akokoľvek 

dojednané, veď aspoň niečo lepšie ako nič. Takýmto istým 

spôsobom sme rozmýšľali celých možno tých posledných desať 

rokov, voči ktorým teraz robíme body zlomu, robíme rôzne 

programy a snažíme sa urobiť hrádzu proti tomu, aby to 

pokračovalo.  

Navrhujem tento bod stiahnuť. Myslím si, že dos, 

došlo totiž na tejto pôde práve k niečomu, čo nechceme, aby 

sa dialo. Eee.  

Primá, teda starostovi ne ne teraz nejde naozaj 

o mesto. Me mesto je v tomto predkladateľom, ale nejakým 

spôsobom prostredím, ale pána starosta Chrena chcem 

poprosiť, aby sme si to vykomunikovali, lebo ináč budem 

dôsledne sledovať jeho vyhrážku, že keď tento zák, teda 
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tento návrh nepodporím, tak on už do konca tohto obdobia 

nepodporí nič pre Staré Mesto.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Otázka na Milana.  

Keď je tu tento návrh, asi by sme my mali dať 

hlasovať o tomto návrhu, hej? V tejto sekunde. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Alebo akým spôsobom to bolo?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo to?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To bola iba úvaha. 

Tak ideme ďalej, keď to bola iba úvaha.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka naozaj dlho robí svoju prácu a vie 

veľmi dobre,  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

presne.  

To bolo vystúpenie, (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čo sa deje? Kto?  

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

To bolo vystúpenie pani starostky Kolkovej.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ale ja, ja reagujem na pani starostku Kolkovú, 

prepáčte.  

Takže. (poznámka: nezrozumiteľné slová) tridsať 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, poďme na to. 

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

Pani starostka veľmi dobre vie, o čom hovorí. Dlho 

pracuje v samospráve a dlho sa trápi so všetkými tými 

problémami, s ktorými sa trápime aj my.  

Ja sa na to pozriem teraz a predstavím to možno 

v úplne inom svetle.  

Keby tam vôbec nebola tá delimitácia pozemkov. Máme 

pozemok pod ministerstvom hospodárstva, z ktorého máme 

nula. Ministerstvo by prišlo, že predajte nám ho so zľavou, 

ja by som ten predaj podporil tak či tak, aj keby tam 

nebola tá delimitácia, pretože aspoň niečo by sme z toho 

získali, aspoň nejaké peniaze. Pretože plnú sumu podľa 

znaleckého posudku nám nezaplatia nikdy. Pretože to nemajú 

za potrebu urobiť. 

A my tu máme akurát ešte navyše k tomu príležitosť, 

že že vyjednalo sa na magistráte, že ešte aj tá delimitácia 

k tomu bude. To nie je quit pro quo, to nie je niečo za 

niečo. To je, že transakcia osobitným zreteľom, o ktorej ja 

som presvedčený, že by bola sama o sebe pre mesto výhodná, 

je ešte doplnená o niečo, čo vyrieši dlhoročné problémy 

a je ešte ako extrémne výhodnejšie.  
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To je všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne 

Takto že, vážení, poslankyne, poslanci,  

že diskutovať tu môžme donekonečna, čo keby sme dali 

slovo tým, ktorí ešte nevystúpili. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Alebo ja neviem, asi to nemôžeme robiť, lebo tu máme 

nejaký rokovací poriadok, ale že točíme sa na mieste. Ja si 

myslím, že už si asi každý urobiť nejaký názor na to. Je to 

na vás. My sme to pripravili v najlepšej vôli a v najlepšom 

spôsobe, akým vieme. Vy budete musieť rozhodnúť to, či je 

to dobré.  

Skúsme tú diskusiu prosím vás, pohnúť, aby to nebolo 

také, že dookola sa točíme. Máme ešte ďalších strašne veľa 

bodov. O chvíľku máme občanov, ktorých bude že vraj veľa 

tento krát. Skúsme sa nejak pohnúť.  

Pán Tešovič,  

vie vieš to nejak, naozaj že vetami?  
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja si nemôžem odpustiť, len, len jednu takú poznámku, 

že pani starostka Aufrichtová odmieta túto diskusiu, ale 

polovičku tejto diskusie ste tu nesedeli. Boli ste dole 

v bufete. Takže. A na mestskej rade ste zahlasovali za 

tento materiál. Tak neviem, kde je problém?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. V bufete je prenos, presne tak. 

Pán Brat, 

poďme na to. 

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

Dámy a páni,  

uvedomujete si, že kto je skutočným rukojemníkom 

tejto situácie? Skutočným rukojemníkom v tejto situácii sú 

občania. Pretože sa nachádzame v momente obrovskej 

deformácie, kedy mesto vlastní pozemky pod budovou 

ministerstva, ministerstvo drží mestské pozemky, vďaka tomu 

máme budovu, ktorá je nezrekonštruovaná, je to ruina pozdĺž 

jedného z hlavných ťahov ružinovských a máme neopravené 

cesty, Devín nemá kde stavať cyklocestu, ako ste práve 

počuli. A toto celé je deformácia. 
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A na to, že my sa tu, nechcem povedať, že doťahujeme, 

ale bavíme sa o nejakých virtuálnych peniazoch, na konci 

dňa doplácajú občania a naši voliči.  

Prosím, uvedomme si toto a poďme, poďme sa pohnúť 

a podporme tento bod.  

Toto je moje, že jediná logika ,ktorú za týmto chcem 

vidieť. 

A chcem sa ešte ospravedlniť pani starostke 

Aufrichtovej, že som nahlas vyprskol keď hovorila, alebo 

vyzývala k väčšej hospodárnosti zo strany mesta, pomýlil 

som sa, to bola reakcia k bodu dvadsaťjedna A Maják nádeje.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Čahojová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Brat, nevýnimočne, ale súhlasím s vami. A musím 

tuná povedať, že boli časy, keď som si povedala, že 

nezahlasujem za nič, čo predloží pán poslanec Chren, 
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v súčasnosti starosta mestskej časti Ružinov, ale 

Ružinovčania si to nezaslúžia. A rozmýšľala som ako to mám 

dnes urobiť. Našťastie nie je predkladateľom tohto 

materiálu a ja zaň zahlasujem.  

Ale to, čo povedal pani starostke Starého Mesta, 

napriek tomu, že sa oblieka ako džentlmen, džentlmenské 

nebolo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dneska.  

Ďakujem pekne. 

Ja ten obed dám skontrolovať, čo sme tam zjedli, lebo 

tá atmosféra tu nejak hustne. To znamená, že pán Buocik, 

poďte, už vieme. Povedzte slovo a ja budem vedieť, čo 

chcete povedať.  

Stia, no poďte, nestiahol, no. (poznámka: 

predsedajúci hovorí so smiechom)  

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

Eee. Nie. Takto.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Ja by som bol veľmi nerád, keby tá debata nabrala ako 

keby nejaký žartovný parameter. Toto vôbec nie je žartovné. 

Jednoducho sa tu jedná o to, že naozaj to ministerstvo nás 

vydiera.  

Ministerstvo si povedalo, úplne arbitrárne určilo 

cenu desať percent. Prečo neurčilo cenu päť percent. Prečo 

neurčilo cenu jedno percento. A prečo neurčilo cenu 

sedemdesiat percent tej hodnoty.  

Toto mesto funguje na základe znaleckých posudkov. To 

je, to je alfa, omega. Toto stálo skoro krk a v konečnom 

dôsledku nerešpektovanie znaleckých posudkov a manipulácie 

so znaleckými posudkami stáli primátorské miesto primátora 

Ftáčnika.  

A eee eee ešte zareagujem na pána Brata.  

Viete kto je, kto, kde je ten problém? Dve celá štyri 

milióna Eur bude chýbať všetkým Bratislavčanom. To je ten 

problém. (gong) 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neni dve celá štyri milióna tu. Nikde neni. Okej?  
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Pán Vetrák, pome. Milan. Pomôž tej diskusii nejakým 

jednoduchým príspevkom.  

Predseda návrhovej komisie 

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

No. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Akýmkoľvek. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Celý tento materiál nie je jednoduchý, takže tie 

príspevky tiež nie sú potom jednoduché. A ono sa prirodzene 

sa točíme trocha dokola, lebo zase tých otázok sa tuná nedá 

otvárať päťdesiat. Ono sa ich dá otvoriť desať  a okolo 

toho si hovoríme vlastné názory.  

A teraz sa budem snažiť už vyhnúť tomu, čo tu bolo 

povedané, ale poviem za seba, že ja rozumiem aj tomu a ten 

návrh je naozaj odvážny v tom, že niekto tu našiel odvahu, 

aby išiel rokovať. Niekto tu našiel odvahu, aby niečo 

vyrokoval a mal aj asi trocha šťastia, ale to šťastie možno 

ani nebolo také šťastie z našej strany, ale je to skôr 

o tej motivácii toho ministerstva, ako pán Tešovič tuná 
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tvrdí, že jednoducho, miniterstvo dostalo a je to tam v tom 

materiáli uvedené, na základe uznesenia vlády nejaké 

peniaze. Možno ešte potrebuje nejaké ďalšie peniaze a bez 

vzťahu k tomu pozemku žiadne peniaze nedostane. A to je asi 

tá motivácia toho ministerstva.  

Čiže toto neni ani tak materiál v prospech mesta, ako 

materiál v prospech ministerstva.  

Pokiaľ ide o to mesto, áno aj mesto na tom niečo 

získa. Ale moja základná otázka je, či by nevedelo získať 

viac ďalším rokovaním, alebo či by ne nevedelo získať viac 

v inej situácii, ktorá tu už dneska bola spomenutá, keď 

bude nová vláda, alebo či by nevedelo získať viac 

v situácii, keď by niekto v parlamente pozmeňujúcim návrhom 

zmenil ten nešťastný zákon, ktorý by už dnes ani nemal byť 

tak formulovaný. Jednoducho s tým, že tam dá termín 

a ministerstvo stratí tú barličku, že bude argumentovať 

nejakou delimitáciou.  

Lebo tá delimitácia to naozaj nie je základná otázka. 

Základná otázka je tá, čo hovoril pán Chren, že 

ministerstvo dostalo peniaze na rekonštrukciu, ponúklo 

odkúpenie toho pozemku. A ja sa tiež nechcem pozerať teraz 

na delimitáciu. Lebo delimitáciu vieme riešiť aj inokedy 

inde, ale naozaj sa treba pozerať na to, že či tých desať 

percent nám stačí a či vieme vybojovať v nejakej inej 

konštelácii viac.  
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Vedenie nám hovorí, že nevie. Ja som neni úplne taký 

celkom o tom presvedčený, poviem. Aj kvôli tomu, že mesto 

tiež má požiadavky, nie na ministerstvo hospodárstva, ale 

mesto má požiadavky aj na vládu ako takú.  

Ak by som prekročil náhodou čas, tak mi prosím vás, 

to predĺžte.  

Mesto chce od vlády aj ďalšie veci. A ak nie mesto, 

tak určite poslanci to tu svojho času spomínali. Určite by 

Bratislave by bolo dobré, keby mala napríklad samostatnú 

kapitolu v rozpočte ako mesto, kde by štát dával každoročne 

peniaze.  

My sme chceli od pána Źigu keď bol ministrom život 

pro prostredia, aby tú skládku vo Vrakuni neriešil tak, ako 

ju rieši, lebo on ju rieši len obalením toho sarkofágu, my 

sme chceli, aby sanoval aj celé to územie, kam sa to 

rozteká. A on nám vtedy nevyhovel. On povedal, že ja vám 

viacej peňazí nedám.  

Takže, treba pove položiť si na stôl, podľa mňa aj 

ďalšie veci, ktoré by sa mali rokovať s vládou a potom bude 

aj inak vyznievať táto dohoda. Lebo keď vláda nám dá do 

samostatnej kapitoly dva milióny ročne, keď nám dá peniaze 

na sanovanie tej skládky vo Vrakuni, keď nám dá ďalšie 

veci, ktoré nám nechcela dať, tak potom mne nevadí, že tuná 
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pôjdeme na desať percent. Potom im to kľudne dajme aj 

zadarmo.  

Takže, to je asi to nové, čo tu možno nebolo 

povedané. Nechcem to naťahovať. Už by som sa opakoval.  

Ja mám problém s týmto materiálom, nebudem proti, 

lebo sú za tým hodiny roboty a podobne, ale mám problém 

zahlasovať aj za. Takže asi sa zdržím.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Tak, ďakujem pekne.  

Pán Chren. 

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

Ďakujem. 

Poviem pánu kolegovi, že zdržať sa v tomto prípade je 

to isté, ako byť proti. Pretože tu musí byť dvadsaťsedem 

tvrdých hlasov za.  

Ale mám priamu odpoveď na jeho otázku keď sa pýta, že 

či by sa nedalo vykorovať viac? Odpoveď je, že nie. Za 
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týmto sú naozaj dlhé mesiace rokovania. A ja chcem pánu 

riaditeľovi magistrátu, pánu Szabovi poďakovať, tie 

rokovania boli dlhé, tých kôl bolo niekoľko. 

 Naozaj, každý, koho som tu stretol, sa snažil vytĺcť 

od toho ministerstva najviac peňazí ako sa dalo. A oni  od 

začiatku hovorili,  nula. To bolo stále že nula. To bolo až 

úplne ku koncu, keď povedali, že vieme vybaviť v rozpočte 

na budúci rok, teda aspoň tú sumu cez tých dvestotisíc Eur. 

A pri tom ako dnes vyzerá štátny rozpočet, ako vám všetkým 

na mestských častiach tiež padajú príjmy, ako štátu padajú 

príjmy, ja vám garantujem, že ani euro navyše v najbližších 

rokoch sa naozaj na takýto účel vybaviť nedá. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja to predsa len skúsim, ja tam dám tých tridsať 

percent a uvidíte, čo vyrokujete. Alebo čo schvália 

poslanci. 

Takže, dám to ná, ako návrh.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vlado Dolinay,  

nech sa páči. 

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

Eee. Je naozaj, ja som vôbec neve nevedel na 

začiatku, či podporím tento materiál, nepodporím, 

respektíve, keď sa začala diskusia.  

Ja to vi, vnímam je jeden problém. A to možno ako 

naozaj skorej do budúcna si vziať, že to spojenie 

s delimitáciou bolo veľmi nešťastné. Lebo to je práve tá 

ich zá zákonná povinnosť. A spojiť nejakú zľavu so zákonnou 

povinnosťou, ktorú mali urobiť tak, či tak. Alebo 

respektíve v nejakom do dohľadnom čase je veľmi nešťastné.  

To je ako keby sme my občanom vysielali signál, že 

dobre, tak my vám dovolíme na tých pár metrov štvorcových 

ohradiť si miesta, ja neviem, okolo kontajnerov, ale chceme 

toto za to ešte navyše. To je veľmi nešťastný signál.  

Jednoducho, ja by som úplne zobral aj 

deväťdesiatpercentnú aj deväťdesiatpäťpercentnú zľavu, keby 

proste sme dostali eee nejakú žiadosť, že jednoducho, 

viacej na to nemáme, oukej. Chcete zrekonštruovať budobu, 

bude to pre verejný účel. Keby takýmto niečím sa operovalo. 
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Ale nie že chceme deväťdesiatpercentnú zľavu a popri tom 

vám teda podpíšeme niečo, čo už dávno malo byť podpísané. 

Toto je niečo, čo si myslím, že nie je úplne to 

najšťastnejšie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja už len krátko.  

Ja neviem, ak sa to dá povedať, ak sa nedá, tak sa 

nedá teda nič robiť.  

Ale, pán primátor,  

ja viem, že vy sa snažíte aj rokovať s vládou, však 

nakoniec tam sú aj legislatívne veci, aby mestská polícia 

mala viac právomocí a podobne. Je je možné niečo v tejto 

chvíli z tých rokovaní naznačiť, že sa to vyvíja, povedzme, 

dobrým smerom, že nás tam čakajú možno nejaké ústupky aj zo 

strany vlády.  

Viete, lebo naozaj je to aj o tomto, že chceme s ním 

mať dobré vzťahy a chceme si vyjsť v ústrety vzájomne.  

Ale ak sa nedá, tak stačí povedať, že sa nedá a potom  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ako.  

Predseda návrhovej komisie 

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

okej, ako, rozumiem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mali sme mať budúci týždeň výjazdové rokovanie vlády 

tunák. Tie veci ešte nie sú dorokované, takže sa to posúva.  

Hlavná téma sú peniaze pre Bratislavu, lesy, 

nerúbanie v lesoch, také veci, ktoré už táto vláda 

nedorieši sú tam objektívna zodpovednosť pre mestskú 

políciu a rôzne iné témy.  

Sú to dôležité témy. A samozrejme, dialničný úsek 

medzi Stupavou a Lamačom. To je dôležitá vec, tam sme 

písali s rô so starostami obcí aj  mestských častí. 

Takže, to sú témy, ktoré od nich chceme. Oni nám 

vyčíslili úplne konkrétne peniaze, o ktoré prídu. 

Takže áno, som v ťažkej pozície sa tváriť, že my im 

nevieme ustúpiť teraz akože v tomto, v tomto prípade, keď 
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on nich chceme konkrétne ústupky na lesoch, alebo na, na ď, 

na diaľničných nálepkách.  

Blížime sa ku koncu, pani Poláčiková. Pani 

poslankyňa. 

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

Pán primátor,  

ďakujem za slovo. Som posledná.  

Ja by som sa chcela pánov poslancov spýtať, kde 

beriete istotu, že po tých dvadsiatich piatich rokov príde 

konečne osvietená vláda a vyrieši problém delimitácie 

majetkov ministerstiev. Nie len hospodárstva, 

zdravotníctva, sociálnych vecí a všetkých ministerstiev, 

ktoré doteraz nedelimitovali majetok na mestá a obce?  

Pýtam sa po tých dvadsiatich piatich rokoch nie sme 

svojprávni, aby sme si nepomohli sami? Stále sa budeme 

spoliehať na politikov a na vlády?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja by som chcela naozaj pár slovami, nechcem 

zdržiavať viacej. 

Môžem povedať, že pani Kolková mi hovorila absolútne 

z duše, dokonca som si tu urobila poznámky. Ukázala som 

kolegovi, že presne to, čo ona povedala je pravdou. 

Prosím vás pekne, ideály som ja mala pred trinástimi 

rokmi. Dávno, dávno som zabudla, že teda niečo pôjde 

normálnou cestou. 

Chcem len toľko povedať, že keď raz je takéto niečo 

vyrokované, skutočne. Beriem to ako prvú lastovičku 

pozitívnu, veľmi pozitívnu a skutočne by sme mali veľmi, 

veľmi zdravým rozumom váži či áno, alebo nie.  

Mám skúsenosti z štátnymi podnikami, mám skúsenosti 

s ministerstvami a jednoducho, vždy sa hľadá cesta ako nie. 

Tu máme niečo, čo môžme získať, aj keď možno odzneli tu 

rôzne teda hlasy áno, nie.  

Deliti, delimitácia, delimitácia mala byť už dávno. 

Prečo nie je? A vy si myslíte, že príde nová vláda a bude? 

No zabudnime. Chcem jednu (gong) jedinú vec,  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Rýchlo ešte daj na sekundu, teda neviem.  

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

Ešte by som chcela len doplniť jednu vec.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No. 

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

Úplne príklad bezprávia. 

V našej mestskej časti je postavené vodné dielo. 

V zmysle zákona o reštitúciách si ľudia podali reštitúcie 

na pozemky, ktoré boli odňaté, vyvlastnené pre vodné dielo 

bez náhrady a vláda (gong) tieto pozemky prenajala na 

deväťdesiatdeväť rokov investorom bez toho, aby bolo o nich 

rozhodnuté. V rozpore so zákonom.  

Čiže, asi tak to bude ďalej.  

Takže, ja podporím materiál.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poďme rýchle faktické.  

Pán Buocik.  

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

Veľmi rýchlo, pán primátor.  

Ďakujem pekne. 

Ja ešte raz to musim zopakovať, lebo tu zaznieva eee, 

tu zaznieva prenájom štátnych pozemkov neviem komu, tu 

zaznieva pozemkový fond, ale uvedomme si, že tieto pozemky, 

ktoré sa majú delimitovať sú zo zákona mestské. Sú naše. 

A tu si niekto neplní svoju zákonnú povinnosť.  

Týmto krokom mi legitimizujeme nezákonné konanie 

ministerstva hospodárstva. Pre pána kráľa, nerobme to! To 

je absolútny morálny hazard s dve celá štyri miliónma, 

miliónmi euro, to nie sú žiadna fiktívna cena. To je cena 

zistená znaleckým posudkom.  

Mne je,  mne je smutno z toho, že niekto, kto je 

reprezentant vlády Slovenskej republiky  takýmto nehanebným 

spôsobom postupuje voči svojmu hlavnému mestu a ide ho 

doslova pripraviť o dve celá štyri milióna euro. A ešte má 
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tú drzosť to napísať do svojho listu, kde tým podmieni 

splnenie zákonnej povinnosti. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

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

Je to morálny hazard s s našej strany.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme. 

Už sa tuné. Pán Vetrák.  

Predseda návrhovej komisie 

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

No, ja ďakujem za tie slová, pán primátor, lebo to sú 

vážne slová, ktoré ste povedali, že teda áno, že vyzerá to, 

že sme na dobrej ceste pri tých rokovaniach s vládou, že sú 

tam aj veľmi vážne veci, ktoré by mesto mohlo teda nakoniec 

mať k dobru. A teda aj môj, môj postoj momentálne je k tomu 

taký, že ja zahlasujem za oba pozmeňováky, ktoré sú 

predložené, ale pokiaľ by neprešli a tak nebudem kaziť 
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primátorovi rokovania, alebo neúspech v tých rokovania, 

takže do tretice, ak by neprešiel ani jeden pozmeňovák, tak 

zahlasujem za ten materiál. Aj keď teda musím povedať, že 

je to naozaj viac v prospech ministerstva ako nás, ale za 

tých okolností je to zložité.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej komisie, 

ideme hlasovať o, myslím že jednom pozmeňováku je tam? 

Alebo dva?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ideme hlas.  

Ty to máš pod kontrolou. Nech sa páči. Dobre.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, začíname v zmysle rokováku v poradí, v akom 

boli tie návrhy predložené.  
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Prvý bol predložený pozmeňujúci návrh pána poslanca 

Buocika, a to je vlastne návrh na zmenu uznesenia v časti 

kde sa hovorí o o cene, ktorú má mesto eee, ktorú mesto 

získa eee od ministerstva hospodárstva.  

Terajšej terajší text znie, že za kúpnu cenu celkom 

dva šesť šesť dvestošesťdesiatšesťtisícdvestopäťdesiattri 

Eur aj deväťdesiatsedem eurocentov. A pán Buocik to mení na 

dva milióny šesťstošesťdesiatdvatisíc päťstotridsaťdeväť 

Eur aj šesťdesiatšesť eurocentov.  

Čiže, to je zmena v uznesení, ktorú on navrhuje.  

Pán primátor,  

môžte dať o tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže dúfam, že je to všetkým jasné za čo hlasujeme.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za deväť, proti štrnásť, zdržalo sa trinásť, 

nehlasovalo jedna. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod č. 18-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, 
lokalita Mierová ulica, do vlastníctva Slovenskej republiky 

- správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
 

-pozmeňujúci návrh p. Buocika 

 Prítomní: 37 Áno 9 Nie: 14 Zdržal sa: 13 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  NIE M. Debnárová NIE 

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

J. Mrva NIE  T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák NIE L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky NIE  
 

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

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

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa  ZDRŽAL SA 

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  NIE 

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček  

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ZDRŽAL SA 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:. 

Ideme ďalej.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Druhý pozmeňujúci návrh predložila pani poslankyňa 

Pätoprstá. A to sa týka vlastne tej istej časti uznesenia, 

kde sa hovorí o kúpnej cene, ale ona tú sumu, ktorú som 

čítal, tých dvestošesťdesiatšesťtis tisíc a tak ďalej,  

chce zmeniť na sedemstodeväťdesiatosemtisíc 

sedemstošesťdesiatjedna Eur aj deväťdesiatjedna eurocentov. 
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Je to teda tridsať percent namiesto desiatich percent. To 

len na vysvetlenie.  

Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za osem, proti deväť, zdržalo sa osemnásť, 

nehlasovalo dva. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod č. 18-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, 
lokalita Mierová ulica, do vlastníctva Slovenskej republiky 

- správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
 

-pozmeňujúci návrh p. Pätoprstej 

 Prítomní: 37 Áno 8 Nie: 9 Zdržal sa: 18 Nehlasovali: 2 

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

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

J. Mrva ZDRŽAL SA T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  ZDRžAL SA 

P. Strapák NEHLASOVAL L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač NIE 

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

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

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

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa  ZDRŽAL SA 

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  NIE 

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček  

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler NIE 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

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

 

koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

Tak, takže vraciame sa teraz späť k tomu pôvodnému 

návrhu uznesenia, kde s, ktoré znie tak ako nám bolo 

predložené s tou cenou, ktorú som už spomínal.  

A len dodám to, že treba na schválenie, keďže ide 

o osobitný zreteľ, tri pätiny všetkých poslancov.  

Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím (gong), prosím, prezentujte sa a hlasujte, no. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 
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Za tridsaťtri, proti jedna, zdržalo sa tri, 

nehlasovalo nula. 

Poďme.  

Ďakujem pekne. 

Ďakujem aj za dlhú diskusiu, myslím že bola, že sme 

udržali aj korektnú, sú to ťažké diskusie, ale všetci máme 

na zreteli o čo ide. A to je o naše mesto. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod č. 18-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, 
lokalita Mierová ulica, do vlastníctva Slovenskej republiky 

- správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
 

hlasovanie o pôvodne navrhnutom uznesení. 

 Prítomní: 37 Áno 33 Nie: 1 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

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

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, 

lokalita Mierová ulica, do vlastníctva Slovenskej republiky 

– správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

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

neskorších predpisov predaj nehnuteľností v k. ú. Ružinov, 

zapísaných na LV č. 7868, a to 

pozemkov registra „C“ KN: 

- parc. č. 799/143 – ostatná plocha vo výmere 364 m², 

- parc. č. 799/144 – ostatná plocha vo výmere 78 m², 

- parc. č. 799/204 – ostatná plocha vo výmere 27 m², 

- parc. č. 799/29 – ostatná plocha vo výmere 26 m², 

- parc. č. 799/142 – ostatná plocha vo výmere 283 m², 

- parc. č. 799/9 – ostatná plocha vo výmere 9 m² 

 
a pozemkov registra „E“ KN: 

- parc. č. 391/102 – trvalý trávny porast vo výmere 

69 m², 
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- parc. č. 390/6 – trvalý trávny porast vo výmere 

495 m², 

- parc. č. 380/105 – orná pôda vo výmere 377 m², 

- parc. č. 380/2 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 143 m², 

- parc. č. 381/1 – orná pôda vo výmere 916 m², 

- parc. č. 381/6 – záhrada vo výmere 16 m², 

- parc. č. 848 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

222 m², 

- parc. č. 847 – záhrada vo výmere 888 m², 

- parc. č. 381/2 – orná pôda vo výmere 902 m², 

- parc. č. 381/3 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 2 m², 

- parc. č. 844 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

108 m², 

- parc. č. 843 – záhrada vo výmere 172 m², 

- parc. č. 423 – ostatná plocha vo výmere 216 m², 

- parc. č. 2124 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 1 168 m², 

- parc. č. 380/6 – orná pôda vo výmere 710 m², 

do vlastníctva Slovenskej republike, správy Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 

Bratislava, IČO 00686832, za kúpnu cenu celkom 

266 253,97 Eur, 
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s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude hlavným mestom SR Bratislavou 

podpísaná až po doručení vkladuschopného delimitačného 

protokolu podpísaného kupujúcim a spĺňajúceho 

ustanovenia platnej legislatívy, predmetom ktorého 

budú pozemky v rámci územia Bratislavy spĺňajúce 

podmienky ustanovení zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, minimálne 

vo výmere 240 000 m². Delimitačný protokol je kupujúci 

povinný predložiť hlavnému mestu SR Bratislave 

najneskôr do 120 dní odo dňa schválenia tohto 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že kupujúci nepredloží ním 

podpísaný delimitačný protokol hlavnému mestu SR 

Bratislave v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

2. Kúpna zmluva bude kupujúcim po splnení podmienky 

uvedenej v bode 1. tohto uznesenia podpísaná najneskôr 

do 150 dní od schválenia tohto uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, inak toto 

uznesenie stratí platnosť. 

3. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní 

od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami. 
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Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci 

delimituje hlavnému mestu SR Bratislave pozemky, ktoré 

spĺňajú podmienky zákona SNR č. 138/1991 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, čím by sa 

vysporiadal už takmer 30 rokov neriešený problém 

s vlastníctvom pozemkov v Bratislave. Pri zohľadnení tejto 

skutočnosti žiadateľ navrhuje, aby boli pozemky pod budovou 

na Mierovej ulici 19 a v priľahlom areáli predané 

kupujúcemu za cenu v sume 10 % ich hodnoty podľa znaleckého 

posudku. 

 

koniec poznámky) 
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BOD 19 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. NOVÉ MESTO, PARC. Č. 11799 A 
PARC. Č. 11800/1, UNIVERZITE 
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE A 
PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY 
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Bol tam pridaný bod dvadsaťjedna A Maják 

nádeje. Ide o informačný bod, ktorý sme predložili do 

zastupiteľstva, ktorý bol vybraný dopredu.  

Ja na chvíľu prepustím miesto  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo ne neni Maják nádeje?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Jaj ježiš, ja to mám zle vyškrtané, myslel som si, že 

sme na dvadsaťjednotke.  

Takže, devätnástka. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo devätnásť, Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa nájom  časti pozemkov 

v katastrálnom území Nové Mesto, Univerzite Komenského 

v Bratislave a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave so sídlom v Bratislave. 

Ostaňte, prosím, v sále, aby sme vedeli hlasovať, 

páni poslanci.  

Ďakujem. 

Nech sa páči, spracovateľ. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o výmeru dvestopäťdesiatšesť metrov 

štvorcových, v katastrálnom území Nové Mesto za účelom 

vybudovania prístupovej rampy pre imobilných a vstupné ná 

zádverie do budovy, do budovy Univerzity Komenského, 

respektíve prebudovanie vstupu a vstupných priestorov 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  

A a prerobenie na bezbariérový vstup na ulici 

Račianskej 59.  
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Materiál obsahuje dve varianty. Respektíve eee dve 

varianty uznesenia. Ako prípad hodný osobitného zreteľa  

alternatíva jedna, jedno euro za celý predmet nájmu 

Alternatíva dva vychádza z Rozhodnutia primátora z roku 

2015, čiže stanovená výška nájmu všeobecnej hodnote. 

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii. 

Finančná komisia odporúča  materiál eee eee schváliť. 

Mestská rada materiál odporučila prerokovať.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto sa neprihlásil, tak poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Keďže sme nedostali žiadny pozmeňujúci návrh, tak 

budeme schvaľovať uznesenie tak, ako nám bolo predložené 

s tým, s tým že ešte nedošlo k upresneniu to, že ktorá, 

o ktorej alternatíve sa hlasuje.  
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Ja si to teda takto spresním, že predpokladám, že 

o jednotke, keďže to bola asi ako tie iné prípady. 

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: 

Dobre.  

Čiže budeme prijímať, schvaľovať ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom pozemkov eee, mmm, na dobu 

neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy za nájomné 

v sume jedno euro za rok za celý predmet nájmu. 

To je tá alternatíva jedna. 

Môžte dať o tom hlasovať.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva poslancov. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 19-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Nové Mesto, parc. č. 11799 a parc. č. 11800/1, 
Univerzite Komenského v Bratislave a Pedagogickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Bratislave 

 

 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  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 
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Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   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 schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové 

Mesto, parc. č. 11799 a parc. č. 11800/1, Univerzite 

Komenského v Bratislave a Pedagogickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov nájom pozemkov v k. ú. Nové Mesto, 

časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 11799 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 233 m², LV č. 5567, ktorý 

v stave registra „C“ KN zodpovedá časti pozemku parc. 

č. 11800/2 – zastavaná plocha a nádvorie, bez založeného 

listu vlastníctva, a časti pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 11800/1 – ostatné plochy vo výmere 23 m², zapísaný 

na LV č. 1, spolu vo výmere 256 m², Univerzite Komenského 

v Bratislave, so sídlom Šafárikovo nám. 6 v Bratislave 

a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 

so sídlom Račianska 59 v Bratislave, IČO 00397865, 
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za účelom vybudovania prístupovej rampy pre imobilných 

a vstupné zádverie do budovy so súpis. č. 3495, umiestnenej 

na pozemku registra „C“ parc. č. 11800/2 a pozemku registra 

„E“ parc. č. 11798/1 v k. ú. Nové Mesto, v rámci realizácie 

rozvojového projektu „Odstraňovanie bariér na Univerzite 

Komenského – prebudovanie vstupu a vstupných priestorov 

do budovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave na bezbariérový“, ul. Račianska 59 

v Bratislave, ktorý uľahčí prístup osobám so zdravotným 

postihnutím, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej 

zmluvy, za nájomné v sume 1,00 Eur/rok za celý predmet 

nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná do 60 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcami podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť.  

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „E“ KN 

v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11799 vo výmere 

233 m² a časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11800/1 – 

ostatné plochy vo výmere 23 m², Univerzite Komenského 

v Bratislave, so sídlom Šafárikovo nám. 6 v Bratislave 

a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 

so sídlom Račianska 59 v Bratislave, ako prípad hodný 
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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 Pedagogická fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave potrebuje vybudovať prístupovú 

rampu pre imobilných a vstupné zádverie do budovy 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

v rámci realizácie rozvojového projektu „Odstraňovanie 

bariér na Univerzite Komenského –prebudovanie vstupu 

a vstupných priestorov do budovy Pedagogickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave na bezbariérový“, 

ul. Račianska 59 v Bratislave a predloženie nájomnej zmluvy 

je potrebné pre vydanie stavebného povolenia príslušného 

stavebného úradu 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 20 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU STAVEBNÝCH OBJEKTOV 
ELEKTRIČKOVÉ PRIECESTIE RAČIANSKA 
ULICA, ELEKTRIČKOVÉ PRIECESTIE MALÉ 
KRASŇANY, PRELOŽKA TROLEJOVÉHO 
VEDENIA ROŽŇAVSKÁ A STAVBY OPRAVA 
ELEKTRIČKOVEJ TRATE NA ŠPITÁLSKEJ 
ULICI, SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ PODNIK 
BRATISLAVA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ, SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom a je to bod číslo dvadsať, 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, 

nájom stavebných objektov Električkové priecestie Račianska 

ulica, Električkové priecestie Malé Krasňany, Preložka 

trolejového vedenia Rožňavská a stavba Oprava električkovej 

trate. 

Myslím sí, že môžeme aj bez úvodného slova.  

Takže, otváram diskusiu k tomuto bodu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem. 

Nikto sa neprihlásil.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 434 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Keďže nemáme ani pozmeňujúci návrh, budeme schvaľovať 

návrh uznesenia tak, ako nám bol predložený.  

Čiže, schvaľujeme ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom v zmysle toho uznesenia aj s podmienkami tak, ako je 

to tam ustanovené.  

Prosím, pani viceprimátorka, dajte hlasovať o tomto 

návrhu uznesenia.  

Je to stále ešte tri pätiny všetkých poslancov. Je to 

osobitný zreteľ. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva poslancov. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 20-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov 

Električkové priecestie Račianska ulica, Električkové 
priecestie Malé Krasňany, Preložka trolejového vedenia 

Rožňavská a stavby Oprava električkovej trate na Špitálskej 
ulici, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom v Bratislave 
 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   
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R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  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   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 schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu stavebných objektov Električkové 

priecestie Račianska ulica, Električkové priecestie Malé 

Krasňany, Preložka trolejového vedenia Rožňavská a stavby 

Oprava električkovej trate na Špitálskej ulici, spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 

v Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 24. 10. 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: 

1. stavebných objektov v k. ú. Rača, a to: 

1.1 Električkové priecestie Račianska ulica, 

1.2 Preložka napájacích vedení DPB, 

2. stavebného objektu v k. ú. Rača, a to: 

2.1 Električkové priecestie Malé Krasňany, 

3. stavebného objektu v k. ú. Nové Mesto, a to: 

3.1 Preložka trolejového vedenia – Rožňavská, 
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4. stavby v k. ú. Staré Mesto, a to: 

4.1 Oprava električkovej trate na Špitálskej ulici, 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom na Olejkárskej 1 v Bratislave, IČO 

00492736, s cieľom zabezpečiť prevádzku a služby mestskej 

hromadnej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave a 

zabezpečiť ďalšie doplnkové činnosti vychádzajúce z 

predmetu činnosti nájomcu, zapísané v obchodnom registri, 

ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej 

hromadnej dopravy, za nájomné vo výške účtovných odpisov 

podľa odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie 

za celý predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Dodatok č. 08 83 0069 14 05 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 

14 00 v znení dodatku č. 08 83 0069 14 01, dodatku č. 08 83 

0069 14 02, dodatku č. 08 83 0069 14 03 a dodatku č. 08 83 

0069 14 04 bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Navrhovaný nájom stavebných objektov, Električkové 

priecestie Račianska ulica a Preložka napájacích vedení 

DPB, Električkové priecestie Malé Krasňany, Preložka 
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trolejového vedenia Rožňavská a stavby Oprava električkovej 

trate na Špitálskej ulici, obchodnej spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 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 tieto stavby budú slúžiť 

pre potreby a na zlepšenie fungovania mestskej hromadnej 

dopravy, ktorej prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 21 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" - 
POKRAČOVANIE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťjedna, Návrh na 

vysporiadanie pozemkov v katas, pozemkov v katastrálnom 

území Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby Nosný 

systém emhádé (MHD), prevádzkový úsek Janíkov dvor - 

Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica-

Janíkov dvor. 

Myslím si, že ani tuto nie je potrebné úvodné slovo. 

Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. 

A keďže sa nikto neprihlásil, tak poprosím návrhovú 

komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Nemáme ani pozmeňujúci návrh. Ale vzhľadom na to, že 

tá, že v bode dva je tá podmienka ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, tak budeme o tomto materiáli hlasovať 

tiež tromi pätinami všetkých poslancov. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže, v znení v akom nám to bolo predložené budeme 

schvaľovať odplatné nadobudnutie pozemkov v zmysle toho 

uznesenia s podmienkami, ktoré sú tam uvedené. 

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, ďakujem pekne.  
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Čo urobíme?  

(poznámka: počuť mužský hlas , nie je rozumieť) 

Uhm. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: počuť mužský hlas , nie je rozumieť) 

Ale toto bude dlhšie. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva poslancov. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 21-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" 
- pokračovanie 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka   

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   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 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“ 

– pokračovanie 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. Podľa čl. 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy odplatné nadobudnutie 
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pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, 

novovytvorených parc. č. 1866/83 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 18 m², ktorý vznikol podľa 

GP č. 5/2019 zo dňa 02. 07. 2019, z pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 1866/62, k. ú. Petržalka, zapísaného 

na LV č. 2459, parc. č. 1866/85 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 49 m², ktorý vznikol podľa GP 

č. 5/2019 zo dňa 02. 07. 2019, z pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 1866/63, k. ú. Petržalka, zapísaného na 

LV č. 2459 a parc. č. 1866/86 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 386 m², ktorý vznikol podľa GP 

č. 5/2019 zo dňa 02. 07. 2019, z pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 1866/64, k. ú. Petržalka, zapísaného na 

LV č. 2459, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti 

SI REAL, s. r. o., so sídlom Tematínska 5/A, 

Bratislava, IČO 36292788, 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 453 m² predstavuje sumu 81 281,79 Eur, 

s podmienkami: 

1.1 Kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami. 
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2.1 Kúpna zmluva bude predávajúcimi podpísaná do 30 

dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy.  

2. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a podľa čl. 80 ods. 2 

písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy zámenu pozemkov registra „C“ KN v k. ú. 

Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, novovytvorená parc. č. 2150/24 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 463 m², ktorá vznikla 

podľa GP č. 30/2015 zo dňa 07. 02. 2019, z pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 2150/4, k. ú. Petržalka, 

zapísaného na LV č. 1748 (vedeného ako majetkovoprávne 

neusporiadaný), ktorý vznikol z časti pozemku pred 

ZMVM parc. č. 6001/13, k. ú. Petržalka, zapísaného 

na LV č. 1748, za pozemok registra „C“ KN v k. ú. 

Petržalka, vo vlastníctve spoločnosti South City E, 

s.r.o., so sídlom Poštová 3, Bratislava, IČO 51914344, 

novovytvorená parc. č. 3043/168 – ostatné plochy 

vo výmere 130 m², ktorá vznikla podľa GP č. 2/2019 

zo dňa 02. 07. 2019, z pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 3043/3, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 3168, 

a za pozemok registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, 

vo vlastníctve spoločnosti South City W, s.r.o., 

so sídlom Poštová 3, Bratislava, IČO 51914603, 
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novovytvorená parc. č. 3051/91 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 255 m², ktorá vznikla podľa GP 

č. 2/2019 zo dňa 02. 07. 2019, z pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 3051/63, k. ú. Petržalka, zapísaného 

na LV č. 3893, za finančné vyrovnanie 7 914,90 Eur, 

ktoré spoločne a nerozdielne uhradia spoločnosti South 

City E, s.r.o., a South City W, s.r.o., hlavnému mestu 

SR Bratislave, 

s podmienkami: 

2.1 Zámenná zmluva bude spoločnosťami South City E, 

s.r.o., a South City W, s.r.o., podpísaná 

do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 

2.2 Spoločnosti South City E, s.r.o. a South City W, 

s.r.o. uhradia finančné vyrovnanie 7 914,90 Eur 

spoločne a nerozdielne do 30 dní od podpísania 

zámennej zmluvy všetkými zmluvnými stranami. 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemky, 

parc. č. 3043/168 a parc. č. 3051/91, k. ú. Petržalka, sú 

dotknuté výstavbou verejnoprospešnej stavby „Nosný systém 

MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor-Šafárikovo námestie 

v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor“, ktorej 

verejný záujem je preukázaný právoplatným územným 

rozhodnutím č. 7099/2018/10-UKSP/Br-31 zo dňa 18. 10. 2018, 
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ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 05. 2019, a podľa 

§ 17a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

v znení neskorších predpisov. Predmet zámeny bezprostredne 

susedí so stavbou „Južné mesto – zóna B1 – Bratislava, 

Petržalka“ realizovanej spoločnosťami South City E, s.r.o., 

a South City W, s.r.o., ktoré na novom pozemku, parc. 

č. 2150/24, v k. ú. Petržalka plánujú dobudovať odstavné 

plochy a zeleň bez priameho dopravného napojenia 

na Panónsku cestu. 

3. Nájom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. 

č. 3045/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

4 492 m², zapísaného na LV č. 2030, vo vlastníctve 

Slovenskej republiky, v správe Železníc Slovenskej 

republiky so sídlom Klemensova 8, Bratislava, 

IČO 31364501, za nájomné v sume 10,00 Eur/m²/rok, čo 

pri výmere 4 492 m² predstavuje sumu 

44 920,00 Eur/rok. 

4. 4. Nájom pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, 

parc. č. 1447 – vodná plocha vo výmere 3 690 m², 

parc. č. 1506/1 – vodná plocha vo výmere 914 m², 

parc. č. 1506/2 – vodná plocha vo výmere 2 691 m², 

parc. č. 71 – vodná plocha vo výmere 1 159 m², 

parc. č. 72 – vodná plocha vo výmere 5 060 m², 

parc. č. 73 – vodná plocha vo výmere 2 940 m², 

parc. č. 1112 – vodná plocha vo výmere 1 238 m², 
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parc. č. 1113 – vodná plocha vo výmere 4 939 m², 

parc. č. 1114 – vodná plocha vo výmere 708 m², 

parc. č. 1445/3 – vodná plocha vo výmere 2 898 m² 

a parc. č. 1446 – vodná plocha vo výmere 9 833 m², 

zapísaných na LV č. 1283, pozemkov registra „E“ 

v k. ú. Petržalka, parc. č. 5855/1 – ostatná plocha 

vo výmere 5 m², parc. č. 6080/1 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 215 m², parc. č. 6080/2 – vodná 

plocha vo výmere 580 m², parc. č. 6080/12 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 44 m², zapísaných na LV 

č. 4836, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe 

SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, 

so sídlom Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, 

IČO 36022047, za nájomné v sume 10,00 Eur/m²/rok, čo 

pri zábere 36 914 m² predstavuje sumu 

369 914,00 Eur/rok. 

koniec poznámky) 
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BOD 21A INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM PRÁVNOM STAVE 
OHĽADNE UPLATNENÉHO PREDKUPNÉHO 
PRÁVA HLAVNÝM MESTOM SR BRATISLAVOU 
NA STAVBU SO SÚPIS. Č. 3112 A 
POZEMOK V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 
MESTO, PARC. Č. 7434, VO VLASTNÍCTVE 
NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE MAJÁK NÁDEJE 
N.O., V LIKVIDÁCII 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. 

Pokračujeme v rokovaní. Máme tu bod číslo 

dvadsaťjedna A, Informácia o aktuálnom právnom stave 

ohľadne uplatneného predkupného práva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na stavbu v katastrálnom 

území Staré Mesto vo vlastníctve MAJÁK NÁDEJE v likvidácii. 

Poprosím pána Szaba, aby uviedol tento materiál. 

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

nehnuteľností: 

Hlavnému mestu ú počas minulého týždňa bola doru, bol 

doru, bola doručená žiadosť z okresného súdu na vyjadrenie 

sa k žalobe, ktorú podalo, podala Mestská časť Staré Mesto 
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dňa 27. 5. 2019, v ktorej žiada od súdu, aby určil, že 

hlavné mesto v prípade ak sa má zhodnotiť majetok Majáka 

nádeje v rámci likvidácie, nemá predkupné právo v súlade 

s ustanovením, ktoré je uvedené v kúpnej zmluve z roku 

2002.  

A zároveň v piatok bolo hlavné mesto vyzvané súdnym 

exekútorom na zaujatie stanoviska vo veci uplatnenia 

daňového záložného práva hlavným mestom formou dražby 

nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva 7477 

v katastrálnom území Staré Mesto, kde bola na na v kde 

žiada ná, eee, sekundu. Eee. Ž v žalobe sa mestská časť, 

pardon, sekundu.   

Čiže, z uvedeného dôvodu sme pripravili materiál, 

v ktorom eee sm sme, ktorý sme predložili ako informačný 

materiál eee poslancom mestského zastupiteľstva. 

Eee. V tom materiáli je samozrejme popísaná celá 

genéza, ktorá, ktorá sa udiala počas tohto roka, eee, ktorú 

už viacmenej všetci poznáme.  

V prípade nejakých ďalších otázok zodpovieme.  

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 Szabo. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči,  

pani starostka Aufrichtová. 

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

Ďakujem za slovo. 

Maják nádeje je problém, ktorý sme zdedili.  

Veľmi by ma zaujímalo, prečo v rámci tej správy 

informačnej nie sú podané informácie, ktoré by vniesli 

tento problém, ktorý dneska máme na stole, do reálnej, do 

reálnych mantinelov.  

Ja sa naozaj pýtam pána Szaba, ktorý pripravoval 

materiál, prečo v ňom nie je citovaný pán primátor, ktorý 

ma vyzval, dajme to na súd, nech rozhodne. Je to normálne 

v prepise zo zastupiteľstva.  

Pýtam sa, prečo to tam nie je? 

Takže budem pokračovať.  

Materiál je veľmi jednostranný a tendenčný. 

Argumentačne až prehnane jednostranný. Nikde sa nevyskytuje 

informácia, prečo bolo využitie predkupného práva ponúknuté 

zo strany Starého Mesta tak, ako bolo, a najmä čo sa týka 

tej ceny. Nikde nie je vysvetlené, že bežné predkupné 
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právo, teda bežný predaj nehnuteľností je iná situácia ako 

nútený predaj, pretože Maják nádeje je v likvidácii a má 

dlhy.  

Nikde nie je vysvetlené, že od tohto sa odvíjajú 

povinnosti likvidátora, ktoré sú dané zákonom, pričom 

porušenie zákonných povinností môže byť a nie je dô, a nie 

je len dôvodom, aby teda nebolo nasledovaný sankciami voči 

likvidátorovi. Pričom túto stránku veci materiál úplne 

opomína.  

Predkladateľ v materiáli len opakovane zdôrazňuje 

svoje zmluvné predkupné právo, pričom nikde nevyj 

nevyargumentoval ako chce zmluvou vylúčiť účinky zákona, na 

ktoré zmluvná, zmluva nepamätala. Neopravuje totiž postup 

v prípade likvidácie.  

Obrovská slabina tohto informačného materiálu a preto 

žiadam, aby bol doplnený, poukazuje len na tendenčnosť 

a jednostrannosť a to aj v tom, že uvádza, že predkladateľ 

nesúhlasí s právnou argumentáciou Starého Mesta 

likvidátora, ale nijako neargementuje prečo nesúhlasí a aké 

sú jeho argumenty. Respektíve, aký je jeho výklad 

príslušných ustanovení obchodného zákonníka.  

Likvidátor je mestská časť, ktorá má postavenie obce. 

A ako taká mu musí takisto chrániť svoje zákonné záujmy. Čo 
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okrem iného určite patrí nevystavovať obec zbytočným súdnym 

sporom o náhrady škody zo stranu poškodených veriteľov.  

V prípade ozajstného záujmu vec riešiť nie je možné 

pripraviť materiál tak, ako bol pripravený, pretože je 

obsahovo nevyvážený, nevyargumentovaný, jednostranný 

a z materiálu nie je zrejmé, čomu má pomôcť a čo má 

vyriešiť.  

Ešte raz zdôrazňujem. Ponuka na predkupné právo bola 

daná s podmienkou a keď sa dáva pod, eee, ponuka 

s podmienkou, tak asi sa očakáva, že keď tá podmienka 

z toho bude vyňatá, tak aj tá ponuka je úplne iného 

charakteru.  

Ja som na tom predložení tých podmienok, ktoré boli 

dokopy štyri na dvoch zastupiteľstvách, sa snažila 

akoukoľvek cestou dostať Maják nádeje do vlastníctva 

hlavného mesta. Pokým však hlavné mesto trvá na trojeurovom 

odkúpení miliónového majetku, ktorý má dlhy a tie dlhy ale 

nie sú spôsobené konaním obce, ktorá je súčasťou Majáka 

nádeje ako päťdesiatpercentný vlastník. 

Chcem povedať, že vo veci prebieha trestné stíhanie 

subvenčného podvodu.  

Ďalej sme ako obec generálnu prokuratúru vyzvali, aby 

prešetrila konanie, alebo teda prečo, prešetrila, 
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preskúmala žiadosť o zastavenie konania vo veci 

poškodzovania porušenia právomocí pri správe cudzieho 

majetku.  

Súčasťou trestného stíhania, ktoré aktuálne prebieha, 

je spochybnenie vôbec tej pohľadávky stotisícovej, pretože 

je možné, že je súčasťou subvenčného podvodu. Je tam 

množstvo konaní, ktoré neumožňujú dnes previesť majetok za 

tri eurá a potom čeliť rôznym súdnym sporom, (gong) ktoré 

iba zamotá  

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 Tešovič,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som si prečítal dnes ten materiál, lebo pôvodne to 

bol ako informačný materiál a musím povedať, že aj ako 

predseda finančnej komisie, ja som zostal zhrozený. 
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Pani starostka tu hovorila dlho a ešte aj od veci, 

pretože ja naozaj nechcem byť osobný, pani starostka, ale 

vy si tie argumenty vy vymýšľate. Vy si ich vyslovene 

vymýšľate.  

Pred iks mesiacmi keď tento problém sa tu črtal, sme 

sa tu bavili a bavili sme sa v právnej odbornej rovine 

o tom, o presnom postupe ako vie Maják nádeje postupovať. 

Tam bol ustanovený likvidátor a ten likvidátor proste mal 

zohľadniť predkupné právo, uspokojiť v podstate oprávneného 

z tohto predkupného práva a následne riešiť tieto dlhy, 

prípadne aj riešiť likvidáciu spoloč, likvidáciu tej 

spoločnosti konkurzom.  

Tam, tam je jasný odkaz zo zákona na riešenie veci 

konkurzom.  

Miesto toho týmto konaním, alebo nekonaním 

likvidátora a žiaľ, aj vás, pani starostka, vy naozaj 

vydávate majetok mesta na milosť a nemilosť a ohrozujete 

majetkové hodnoty mesta. A s tým sa naozaj ja nejakým 

spôsobom neviem zmieriť.  

Vy tu argumente ar argumentujete tým, že mesto príde 

na koniec až vtedy, keď uspokojíte iné dlhy, ktoré tam 

zostali. Ale to tak nie je. Na toto nefunguje záložné 

právo.  
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Každý, kto má hypotéku na dom, na byt, každý, kto 

niekedy riešil v živote záložné právo vie, že naopak, to 

záložné právo má prednosť. Ten, ten zabezpečený veriteľ je 

ten úplne prvý, ktorého musím uspokojiť aj keby čo bolo 

a až potom prídu na rad tí ostatní.  

Takže, toto sú naozaj pseudoargumety, ktoré, ktoré 

nikam nevedú a naozaj ohrozujete majetok mesta.  

Ja budem musieť ďalej podniknúť ďalšie kroky.  

Tu oznamujem, že budem iniciovať zvolanie mimoriadnej 

finančnej komisie. Termín teda po dohode s členmi a budeme 

musieť sa k tomuto nejakým spôsobom postaviť.  

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 pani starostka Aufrichtová. 

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

Pán Tešovič,  

nič z toho nerobím. Toto nie je z pozície nejakej 

hypotéky. Záložné právo to je v zmluve definované predkupné 

právo.  
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Pán primátor ma vyzval, dajme rozhodnúť súd. My sme 

to nič iné neurobili. Požiadali sme súd, aby rozhodol či má 

predkupné právo  prednosť pred oprávnenými pohľadávkami 

veriteľov. To je všetko, čo k tomu dnes viem povedať.  

Možno by bolo dôležitejšie okrem toho informačného 

materiálu, ktorý som uviedla, že je tendenčný 

a jednostranný, pozrieť si k Majáku má nádeje je možno 

desiatky článkov. Pred dvoma týždňami bola tlačová beseda 

Veroniky Remišovej, v ktorej vysvetlila, že je obnovený 

proces subvenčného podvodu, ktorý sa týka Majáka nádeje. 

A sme veľmi zvedaví ako rozhodne s v tejto veci a ako sa 

rozhodne v ostatných.  

Je to tak živá vec, že dnes, aj keby sa to predkupné 

právo uskutočnilo, (gong) muselo by mať podmie 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Máme ešte štyri minúty. O šestnástej hodine prerušíme 

tento, rokovanie k tomuto bodu, pretože tu máme zástupcov 

občanov. 
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Pán poslanec Brat. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja pre krátkosť času teda poviem len to, že veľmi 

súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Tešovič. Nedokázal 

by som to vyjadriť tak odborne, ako to dokázal on.  

A chcel by som prepustiť slovo ďalej ďalším rečníkom. 

Ďakujem. 

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  Berka. 

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

Ďakujem. 

Ja budem takisto veľmi stručný.  

Ako opi obyvateľ Starého Mesta aj staromestský 

poslanec úplne rozumiem argumentu, ktorý hovorí 

o nevystavovaní obci zbytočným súdnym sporom.  
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Naproti tomu som veľmi smutný a sklamaný z toho, že 

nemohlo dôjsť k uplatneniu si tohto predkupného práva 

nakoľko viem, že každý ďalší scenár nie je v prospech 

Bratislavčanov a v prospech obyvateľov tohto mesta. 

Čiže, ja verím tomu, že existuje ešte nejaká cesta 

ako tomu zabrániť.  

A to je všetko, čo som chcel povedať.  

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. 

Pani starostka Aufrichtová s faktickou. 

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

Pán poslanec Berka,  

my sme dostali totiž už riadnu oprávnenú súdom 

priznanú pohľadávku na tridsaťtisíc. To znamená, že na 

zastupiteľstve Starého Mesta odsúhlasíte vyplatenie tejto 

pohľadávky?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Sa pýtam, pretože toto bola vec, ktorá bola povedaná, 

že neexistuje, že môže nastať. Nastane. A nastane ešte 

možno päť, šesťkrát. Všetko treba platiť právnikov. Vys, my 

postupujeme absolútne v súlade so zákonom.  

A v prípade, že vznikol rozpor výkladu tohto zákona. 

V prípade, že súd určí, že je predkupné právo má prednosť 

pohľadávky, okamžite prevedieme predkupným právom za tri 

eurá mestu tento majetok.  

Nevkladajte mi do úst to, čo nie je pravda. Ja len 

hájim hospodárnosť Starého Mesta a rovnako možno aj 

výsledok mesta, pretože v chvate získané niečo, čo sa 

ukáže, že bola chyba, iba zamotá tú situáciu, ktorá je dnes 

komplikovaná, ešte viac.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán Berka. 

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

Ja len teda, vždy sa pozerám na ten žiadaný výsledok. 

A ak by som si mal vybrať medzi tridsiatimi tisícmi, ktoré 

budú zaplatené z rozpočtu hoci aj Starého Mesta 
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a a vlastníctvom budovy Majáku nádeje vo vlastníctve mesta, 

ktorý vieme využiť, vnímam to ako väčšiu váhu na váhach.  

Takže, ja vždy sa pozerám na tú situáciu v kontexte 

toho, aké máme možnosti.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ďalší prihlásený do diskusie je pán poslanec Mrva.  

Nech sa páči, 

máte slovo. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja som pozorne počúval, aj študoval si ten materiál. 

A musím povedať, že tiež som pomerne šokovaný z toho, že 

nám tu reálne krokmi nejakými, ktoré pán Tešovič nazval 

mnohými ako pseudo presudoargumentmi hrozí, že prídeme 

o budovu.  

Som prekvapený, že sa tu dokola opakuje slovo 

hospodárnosť Starého Mesta, pritom pani starostka, vy ste 
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zvolená poslankyňa hlavného mesta, okrem iného a mali by 

ste hájiť aj záujmy mesta.  

Tak ja teraz neviem aký máte konflikt záujmu vnútorný 

a ako s týmto bojujete. Ale naozaj ja mám pocit, že vaše 

kroky teda vôbec neprispievajú k tomu, aby sme o túto 

budovu neprišli. 

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. 

Pani starostka Aufrichtová s faktickou. 

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

Hájim záujmy aj hlavného mesta, aj Starého Mesta.  

V tejto veci vystupujem ako likvidátor, ktorý má 

zákonom davý da definované povinnosti. Máme v tejto veci 

zazmluvneného právneho poradcu, advokátsku kanceláriu, 

ktorá zastupuje celý priebeh súdnych konaní, ktoré súvisia 

s Majákom nádeje a ktoré viedli k úspešnému koncu, že dnes 

sa vôbec bavíme o nejakej budove. Pretože o jej ohrozenie 

bolo viackrát v rámci exekúcií, ktoré boli pánom Kočnerom 
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a Ruskom spolu ko koncipované a našťastie sa im práve kvôli 

konaniu tohto právneho zástupcu podarilo zabrániť.  

Chcem povedať, že tento právny zástupca a pretože 

treba si vždycky vec overiť, robili sme ešte dva 

kontraposudky, výsledkom bolo, že súd má rozhodnúť. Pretože 

ak súd rozhodne, že predkupné právo, nemá prednosť, tak čo 

sa potom stane Starému Mestu? My budeme milión Eur niekde 

potom eee vypratko (gong) ro 

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. 

Diskusiu môžem ukončiť, pretože nikto ďalší nie je 

prihlásený. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

No tým, že vlastne v tom materiáli nie je žiadny 

návrh uznesenia a ani žiadny nebol predložený v zmysle 

nejakých pripomienok, tak to bola len diskusia k tomu 

materiálu informačnému. A tým pádom môžme ísť na ďalší bod 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Teda ak, ak občania náhodou. 

 

 

BOD 21B VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, teraz o šestnástej hodine sú občania.  

Ja len chcem teda upozorniť na to, že máme tú 

zastúpenú skupinu občanov, ktorí, z ktorých sa štrnásti 

prihlásili do diskusie a čakáme na prim, na pána primátora, 

aby si tú diskusiu vypočul aj pán primátor.  

Takže začneme každú chvíľu.  

(poznámka: čaká sa na príchod primátora) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme na to.  

Eee. Eee. Začíname Klobúčnickou ulicou. To znamená, 

pán Röth.  

Nech sa páči, poďte medzi nás.  

Áno.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ja Janko Mazúr je kde?  

(poznámka: počuť mužský hlas „Tam“) 

Máš mikrofón? Máš.  

Vieme zapnúť Mazúra, hej? Potom.  

Dobrý deň. Nech sa páči, eee, eee, vlastne tu 

nemusíme hlasovať, lebo to je o občania.  

To znamená, že máte slovo. Čas beží.  

Občan   Peter   R ö t h :  

Dobrý deň pani viceprimátorka Kratochvílová, dobrý 

deň pán primátor Vallo. 
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Moje meno je Peter Röth. Som obyvateľ Klobúčnickej 4.  

Mám tu zo sebou ešte ďalších kolegov obyvateľov zo 

Starého Mesta, pani Bohdanu Machajovú a pána Huttu.  

Za touto krásnou stenou je ďalších tridsaťpäť 

obyvateľov Starého Mesta.  

Dopredu chcem povedať, že to nie je len môj osobný 

názor, ktorý budem teraz prezentovať, ale názor 

Staromešťanov.  

Snažíme sa od decembra minulého roku nejakým spôsobom 

vyriešiť niekoľko základných problémov, ktoré nás tlačia. 

Ktoré sme prezentovali na rôznych úrovniach.  

Chcem touto cestou poďakovať za minimálne ústretovosť 

pani Kratochvílovej, že nás niekoľkokrát prijala 

a vypočula. Bohužiaľ, zatiaľ sa nejaká zásadná zá náprava 

v tých bodoch, o ktorých budem hovoriť, nezjednala.  

Prvým základným problémom, ktorý sa snažíme 

komunikovať so Starým Mestom, ale aj s magistrátom je 

zvýšené rušenie nočného kľudu, konzumácia alkoholu na 

verejných priestranstvách, bezpečnosť na komunikáciách 

v Starom Meste a v neposlednom rade aj nedodržiavanie 

otváracích hodín v prevádzkach v Starom Meste.  
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Teraz nehovorím len za prevádzky, ktoré sú na 

Klobučníckej a Nedbalovej, ale aj za prevádzky, ktoré sú na 

Michalskej, Ventúrskej a ostatných častiach.  

My máme už informácie, lebo sme si ich navzájom 

vymenili medzi občanmi, o rôznych podnetoch, ktoré na túto 

tému boli. Bohužiaľ, zatiaľ bez nejakej odpovede.  

Okrem teda všeobecnej, že obráťte sa na mestskú 

políciu. Môžte si prečítať, alebo vypočuť hlasy občanov, 

ako to funguje. Nijak to nefunguje.  

V každom prípade my napriek tomu tie kroky ako 

obyvatelia robíme, ale chceme apelovať na vás ako 

poslancov, aby ste sa za venovali tej téme, aby ste spolu 

aj s výkonnou mocou magistrátu a Starého Mesta nejakým 

spôsobom nám v tom pomohli.  

Druhá veľká téma kvôli ktorej sme sa už raz stretli 

na verejnej prezentácii s pánom primátorom v Starej tržnici 

je parkovanie a parkovacia politika v Starom Meste.  

K dnešnému dňu sa až na jednu drobnosť, za ktorú 

ďakujeme, že nám umožnili v nočných hodinách parkovať aj 

rezidentom z Nedbalovej a Klobúčnickej aj na parkovacích 

miestach magistrátu v nočných hodinách a cez víkend, 

bohužiaľ, nič neudialo. Posúvajú nás rôzne úrovne eee 

z magistrátu na mestskú časť, na Bratislavskú parkovaciu 
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službu a naspäť. Dali sme konkrétne návrhy, ktoré sme aj 

žiadali, aby boli nejakým spôsobom prijaté. Prijaté neboli.  

Takže, to je druhá téma, o ktorej by sme radi 

informovali vás ako poslancov, že neni vyriešená. A chceme 

ju mať riešenú a chceme ju mať riešenú spôsobom takým, aby 

to nebolo v neprospech občanov, alebo len (gong) fyzických 

osôb 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

(poznámka: počuť ženský hlas „Moje tri minúty pánu 

Röttovi“) 

Dobre. Je to možné? Ja budem rád, keď to bude možné. 

Ale pre z rokovací poriadok to dovoľuje?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, viete to dopovedať vy, lebo nejaký rokovací 

poriadok tu máme a viete, že to by.  

Občianka   Bohdana Machai    H r y c o v á :  

No. Nebola som na toto pripravená. Myslím si, že na 

tom neni nič zlého keď sme odovzdali my svoje minúty pánu 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 470 

Röttovi. Sme sa na to pripravili. Takže, myslím si, že 

skončil tuná vlastne s projekt, bod dva. 

My sme na verejnej prezentácii spolu hovorili, pán 

primátor. Vy ste nám sľúbili, že nejako rezidenti sa 

v pešej zóne a Starého Mesta nebudú postihnutí vašimi 

opatreniami. Napriek tomu proste išli tieto projekty, ktoré 

s nami neboli prediskutovávané. Je nám to veľmi ľúto.  

Nakoniec nie je príjemné keď opak pri opakovaných 

našich interpeláciách sme poučovaní o životnom prostredí, 

o životnom štýle. Všetko sme dospelí ľudia, vzdelaní si 

myslím a vieme, že čo asi tak máme robiť. A zdá sa nám ale 

veľmi zvláštne, že by sme mali niečo meniť v podstate na 

sklonkoch svojich životov a meniť štýl života svojich rodín 

len preto, aby do tejto lokality sa dostali peš, peší 

ľudia, ktorí chcú prísť z iných mestských častí.  

My sme hovorili o vlastne osadení týchto kochlíkov. 

Mám. Ešte raz zopakujem, máme radi stromy. Nechcem sa 

s touto témou nejak veľmi zapodievať. Vidíte, že ja sama 

som niekoľkokrát aj písala aj fotila cépéčkárov, ktorí sú 

na Námestí SNP, ktorí sú v týchto uliciach.  

Boli sme niekoľkokrát navádzaní aby, aj vašimi 

pracovníkmi Metropolitného un inštitútu, aj vašimi 

poradcami, aby sme kontaktovali políciu. Ja by som chcela 

poprosiť, že nerobte z nás vlastne kontrolné orgány, 
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pretože nám to neprislúcha a ako obyvateľom Starého Mesta 

chodiť a špízovať po uliciach. Sama som sa prichytila, že 

už sa zo mňa stala normálna semetrika, kde chodím napomínať 

ľudí, že čo robia, ako robia. Nemyslím si, že som si toto 

zaslúžila.  

Platím riadne dane, bývam tu. Nikto mi tu nedal byt 

žiadna samospráva. Bývam tu vlastne desaťročia. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Neviem, čo hovorí pán. Neboli sme dohodnutí, 

prepáčte.  

Čiže, chcela som len poprosiť úctivo, že aby ste to 

pochopili a aby sme sa tomuto problému venovali.  

My sme veľmi načúvavá skupina ľudí a vieme sa aj 

prispôsobiť, ale náhrada, ktorú ste nám za to parkovanie 

poskytli v za Uršulínkami sa mi zdá ako taký troška 

výsmech, pretože šesť päťdesiatpäť keď ja si mám ísť 

odparkovať auto, keď povedzme idem na deviatu, na desiatu 

do práce, je troška komplikované. To musíte sami uznať. 

A keď, do piatej neviem kde by som to auto dala, najmä teda 

v zime, keď tuná úplne v širokej lokalite sa parkovať nedá.  

Ale chcela by som ísť preč od tohoto parkovania, 

pretože nás veľmi trápi hlavne vulgarizácia tohto Starého 

Mesta. Pretože nikdy sa tuná nediali také  veci, že by tu 
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každú sobotu, nedeľu bola taká laukostová (poznámka: low-

cost) nejaká, nejaká akcia. Navlečú sa sem stoličky, tieto 

kempingové všelijaké zariadenia, stany. Hučí tu hudba od 

rána do večera. Tu normálne bývajú ľudia. V našom dome na 

Františkánskom námestí konkrétne, prepáčte, že to poviem, 

žijú staršie dámy skutočne už deväťdesiatročné.  

Takže, nedá sa tam existovať, (gong) keď permanentne 

hrá tichý brumb.  

Dávam slovo ďalšiemu kolegovi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, pán Huta?  

Občan   Peter   H u t a :  

Áno. 

Dobrý deň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 
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Občan   Peter   H u t a :  

Tak ja by som pokračoval.  

Tiež som na to nebol pripravený, ale posnažím sa.  

Je to vlastne dodržiavanie poriadku v meste, v Starom 

Meste, kde vlastne (gong) sú tie vézetenka (VZN) 

(poznámka: počuť hlas „Môžte“) 

Aha.  

Čo sa týka, čo sa týka požívania alkoholu na 

verejných priestranstvách, na námestiach a tak ďalej.  Tiež 

pravidlá otvoru otvorenia či terás, alebo aj prevádzok. Sú 

určité stanovené, kedy by sa mali aj dodržiavať. Do tej 

desiatej hodiny alebo do dvanástej hodiny aj terasy, pričom 

často krát sme, že zostávajú vlastne otvorené, tí ľudia na 

tých terasách zostávajú proste a je potom neuveriteľný 

ruch. Jedná sa samozrejme na tú Nedbalovú ulicu, 

Klobučnícku, ale vlastne aj  Staré Mesto, Sedlárska, 

Michalská a tak ďalej.  

Tiež je to vlastne dodržiavanie čistoty a poriadku, 

kde často krát keď sa človek prejde po víkende v, to ani 

nie že po víkende, ale v nedeľu ráno, v sobotu ráno cez 

Staré Mesto, tak je to dosť desivé čo tam vlastne, čo tam 

vlastne človek nájde.  
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Občianka   Bohdana Machai    H r y c o v á :  

Môžem?  

Ešte by som chcela ja povedať, lebo čas letí a vy ste 

nekompromisný.  

Musím si to dať nižšie.  

Takže, ja. Sú tu štyria zástupcovia, ktorí zastupu, 

my mali zastupovať naše záujmy na vlastne pôde mesta. Je to 

samozrejme pani starostka, je to pán poslanec Grendel, pán 

poslanec Vagač, pán poslanec Berka a my by sme boli strašne 

radi, že keby ste sa naozaj začali aj na pôde staromestskej 

s týmito problémami našimi zapodievať, tak ako to urobilo 

Nové Mesto, tuším. Či Ružinov? Ružinov. Že naozaj 

spoplatnilo narušovanie nočného kľudu. A neni tam už taká 

pokuta, že tridsať euro smiešna, ktorú zaplatí každý 

podnikateľ rád. My nechceme, aby boli obmedzené povedzme 

niektoré tie otváracie hodiny. Samozrejme, do štvrtej rána 

je troška nonsens. Ale nech sa tí ľudia bavia, ale nech si 

zavrú dvere, nech si urobia protihlukové opatrenia.  

Chcela by som pritom, pri tejto príležitosti povedať, 

že tuto pán kolega, inž, má kopu papierov so sebou. My sme 

sa rozhodli, pretože aj to sme počuli, že kvôli šesťsto 

ľuďom nikto sa nebude angažovať a robiť zlú náladu. Počuli 

sme, že koľkokrát sme sa sami sťažovali ako v elektronickej 
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podobe, že záujem jednotlivca nikoho nezaujíma. Chcem len, 

chcem len vám povedať, že zakladáme občianske združenie.  

Oslovili sme právnu spoločnosť, ktorá nás bude 

zastupovať, cez ktoré občianske združenie naplníme 

samozrejme bohatým členstvom, bude mať všetky náležitosti, 

ktoré občianske združenie má mať a budeme požadovať, budeme 

naše požiadavky v podstate, áno, formulovať.  

A tieto požiadavky sú v podstate jednoduché. Je to 

nočný kľud, bezpečnosť, čistota a možnosť parkovania as poň 

v takom režime pre rezidentov pešej zóny, ktorá bola, ktorú 

podotýkam, ja keď, my keď sme tva tvorili pešiu zónu, mala 

som tú česť byť prítomná pri tejto kreativite kedysi dávno 

po revolúcii. My sme sľúbili rezidentom, teda aj sama sebe 

som sľúbila, že my bude, že nebudú obyvatelia Starého Mesta 

nijakým spôsobom diskriminovaní. Dnes počúvame každý deň, 

že sa máme vysťahovať. My závažne proti tomu protestujeme.  

Ďakujem vám veľmi pekne za slovo. 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: počuť z predsália „áno“) 

(poznámka:  potlesk pokračuje) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. A ďakujeme veľmi pekne, že ste, 

že ste prišli.  

Dovoľte mi reagovať na to.  

Samozrejme, v podstate, viacej krát sme sa bavili aj 

osobne.  

Neviem, či mám ísť na to cez problém parkovacích 

miest. Možno by som začal tým, tým čo sa deje v okolí 

Starej tržnice. 

Ja možno neviem, kto tým, kto neviete, ja poviem, že 

a teraz to nehovorím pán Röth, len to hovorím v tom, že vy 

ste človek, ktorý postupným sledovaním všetkých právnych 

vecí, ktoré vám ako občanovi prináležajú, prináležia, 

dokázal obmedziť výrazne hluk zo Starej tržnice. Takže nie 

je to tak, že neexistuje nejaká, ako, je tu nejaká úplná 

právna neistota.  

Občan   Peter   R ö t h :  

Ja vám skočím do reči, pán primátor.  

Ja som povedal aj vtedy pri tom vypočutí verejnom,  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No? 

Občan   Peter   R ö t h :  

že som na to hrdý. A poviem to znova, že som na to 

hrdý. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Presne tak.  

Občan   Peter   R ö t h :  

A nechcem robiť nič iné, len sa v kľude dohodnúť, aby 

ten zvyšok bol rovnako. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pre presne tak. Nehovorím, že je to absolútne 

v poriadku, len chcem povedať, že Stará tržnica dneska 

nerobí veľké koncerty, ktoré robievala pred tým práve kvôli 

pánovi Röthovi, ktorý postupnými krokmi, ktoré sú legálne 

a každý občan ich môže urobiť, dosiahol to, že proste Stará 

tržnica nechce porušovať zákon a ten hluk tam bol 

jednoducho veľký. 
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To znamená, že ne nie sme v nejakej beznádejnej 

situácii, kde. Proste, dokázalo sa to urobiť.  

Čo sa týka nočného kľudu v danom území.  

Takže, ešte na začiatok som chcel povedať, že ja som 

obyvateľ Starého Mesta, nie síce pešej zóny, ale vyrastal 

som na Šafku. Je pre mňa extrémne dôležité a smutné vidieť 

keď sa nám unikajú alebo odchádzajú ľudia z historického 

jadra a nechcel by som, aby to tak bolo. A každý, kto býva 

v historickom jadre alebo na pešej zóne, ja sa z toho 

teším. Je dôležité, aby tam bol život.  

Na druhej strane musím túto vec nejakým spôsobom eee 

z vyvažovať s tým, že vy poviete, mmm, pani Machajová 

Hrycová, vy poviete, že Machaj Hrycová, poviete, že pešia 

zóna. Ale pešia zóna nie je taká, na ktorej sú zaparkované 

na dvoch stranách, na dvoch stranách autá. Lebo v tej 

sekunde pre tých ľudí nie je pešia zóna.  

To znamená, že eee, ja hľadám nejaký kompromis. 

Kompromis, ktorý urobí možno z pešej zóny naozajskú pešiu 

zónu a zá ná zároveň neohrozí obyvateľov Starého Mesta.  

Keď som začal hovoriť o tom hluku, je to problém, 

ktorý tu máme. Je to problém, ktorý začína už na Obchodnej, 

kde ho riešime a budeme sa usilovať nájsť ten kompromis 

tak, aby, aby to nejak fungovalo.  
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mmm. áno, je dneska hlavný nástroj na to, reguláciu 

nočného hluku mestská polícia. mmm. Ja sa ospravedlňujem 

keď nie je taká, že ju zavoláme a do piatich, do desiatich 

minút všade je. To sa stane skôr málokedy. My si to 

uvedomujeme. Teraz začala kampaň na to, aby sme mali 

viacero mestských policajtov.  

Budeme sa baviť určite so Starým Mestom o vézetenku 

(VZN), ktoré nám niektoré veci zjednoduší.  

Eee, na druhej strane sú tu aj veci, ktoré mesto, 

v ktorých mesto vás vypočulo a nejakým spôsobom vám nie že 

ustúpilo, ale hľadalo ten kompromis. Určite nebudeme 

osádzať mobiliár Sadni si na Klobučnícku. Posúvame 

cyklostojan oproti tomu projektu ako bol. Posúvame aj 

smetný kôš, lebo s tým nebol spokojný niekto z galérie. 

Eee, mmm. Riešime problematiku zneužívania kartičiek ZŤP. 

Neviem, či ste si všimli, ale my sme si to všimli, keďže tú 

ulicu sledujeme veľmi, že na tej ulici pribudli zrazu aj 

autá aj obyvateľov, nebudem menovať, lebo je to naozaj to 

najhoršie čo môže byť, že niekto si vybaví kartičku ZŤP. 

A zrazu sa nám v tej zóne rozmohli ZŤP kartičky a riešime 

to právnou cestou.  

Riešime problematiku diplomatických vozidiel. 

Legislatívny audit policajtom. Bude stretnutie, keď už 

nebolo, s ministerstvom zahraničných vecí. Myslíme si, že, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 480 

proste, vozidlá aj zahraničných diplomatov majú dodržovať 

niektoré veci a zákony.  

Bude dvojjazyčnosť dopravného označenia, čím 

eliminujeme zahraničné ešpézetky, ktoré sa tam nejakým 

spôsobom motajú a nevedia o čo ide.  

To znamená, že eee, budeme to parkovanie dodržiavať. 

Budeme vyžadovať, aby bolo dodržané.  

Ústupok ten, že sedemnásť parkovacích miest je pre 

vás k dispozícii pre obyvateľov tejto ulice a okolia medzi 

sedemnásť nula nula a sedem nula nula, myslím  je to, je 

tiež niečo, o čo sme sa usilovali urobiť.  

Ja vám chcem iba povedať to, že magistrát zrušil 

stotridsaťšesť vydaných kariet pre parkovanie v tejto zóne. 

Na nula.  

To znamená, že my ideme príkladom. Naši kolegovia, 

moc ma asi za to nemajú radi, ale ideme príkladom a určite 

postihujeme najprv seba a naše parkovanie a pot, až potom 

obyvateľov.  

Ja navrhujem jednu vec. Ja veľmi kvitujem, že budete 

mať jednu skupinu. Tým pádom jeden hlas. Myslím, že to je 

dobrý začiatok nejakej aj väčšej spolupráce, alebo 

spolupráce, ktorá aj pre nás bude jednoduchšia, lebo bude 
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zastúpení v jednom združení. V kľude urobme spoločnú  

pracovnú skupinu. Poďme sa baviť. My sme tu.  

Myslím, že z MIBu  (poznámka: MIB) vám ľudia 

odpovedajú vždycky poctivo. Aj keď za to až tak nemôžu. Oni 

majú na starosti ten projekt po tej architektonickej, 

urbanistickej stránke (gong). 

A budeme sa veľmi radi, ďalej eee baviť o tom, ako 

vám ten život uľahčiť.  

Občianka   Bohdana Machai    H r y c o v á :  

Pán primátor,  

môžem? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Viete čo? Dajme rýchlu reakciu. Zapnime mikrofón 

a potom pôjdeme keď sa chce niekto zapojiť do diskusie 

z našich poslancov a poslankýň. 

Občianka   Bohdana Machai    H r y c o v á :  

Pán primátor,  

ďakujem za vašu reakciu. 

Nechcela by som, aby sa táto naša diskusia točila len 

okolo tých parkovacích miest,  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Občianka   Bohdana Machai    H r y c o v á :  

aby si niekto nemyslel náhodou, že to je len nejaká 

hŕstka tuná rozmaznaných ľudí. My poďme sa pozrieť aj na 

ten hluk a na to znečisťovanie ulíc. A na tú vulgarizáciu 

toho mestského priestoru. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Občianka   Bohdana Machai    H r y c o v á :  

My sme  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Občianka   Bohdana Machai    H r y c o v á :  

zásadne proti tomu, aby každý víkend tuná prišlo 

množstvo všelijakých povozov a robili tu proste neporiadok. 

Nám sa tu veľmi ťažko existuje. Žije. Víkend má byť čas 

kedy, my sme tu boli na niečo naučení.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 483 

A pozor. Verejný priestor vždy bol užíva má zmiešaný 

typ využívania. My sme si vedomí toho, že tento verejný 

priestor má mať aj takúto funkciu majú plniť. Že sa tu budú 

diať takéto akcie. Ale eee, eee, chcela by som poprosiť aj 

v mene tých občanov, ktorí tam sedia za rohom, že aby ste 

zvážili dobre, že akú akciu sem púšťate.  

Tá to je, to je taká naša veľmi vážna požiadavka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takto. Že veľmi radi. 

Došlo ma upozorniť  

Občianka   Bohdana Machai    H r y c o v á :  

A chcela by som, prepáčte 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

na na 

Občianka   Bohdana Machai    H r y c o v á :  

ešte dokončím vetu, lebo. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, dokončite. Lebo. 

Občianka   Bohdana Machai    H r y c o v á :  

Dožvie, či mi dáte slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No. 

Občianka   Bohdana Machai    H r y c o v á :  

Že chcela som sa spýtať, že s kým my môžeme 

komunikovať? Pretože viete, my komunikujeme s Metropolitným 

inštitútom. Teraz sa tam menilo osoby a obsadenie. Nám 

odpisujú také mladé dievčatá, čo robili cyklo cyklomesta. 

A tie odpovede sú také, viete no, sú veľmi milé. A oni majú 

všetky podklady z papierov vyčítané, ale to s normálnym 

životom nemá vôbec nič reál, žia žiaden reálny podtext.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne.  

Občianka   Bohdana Machai    H r y c o v á :  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Urobme to tak, že v momente keď budete pripravení 

s občianskym združeniom, združením, ozvite sa na, na, na na 

mňa, na primátora. 

Občianka   Bohdana Machai    H r y c o v á :  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Urobíme si prvé stretnutie, kde my určíme 

koordinátora človeka, ktorý bude  pre vás koordinátor pre 

túto zónu a ktorý bude s vami komunikovať.  

 Ja ďakujem našim kolegyniam z MIBu (poznámka: MIB) 

v každom prípade. Lebo čítal som ich odpovede a sú veľmi 

korektné a milé a tak to má byť.  

Ďakujem pekne. 

To znamená, že teraz ja môžem dať poslancov hej?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, ďalší občan.  

Ďakujem veľmi pekne. 
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(poznámka: počuť hlasy mimo mikrofónu „Pani starostke 

nedáte slovo? Keď ona je tu oslovená priamo za našu mestskú 

časť? Však to je  naša výsostná“) 

Sekundu iba.  

Dajme si, aby sme boli v poriadku s rokovacím 

poriadkom.  

Je to tak, že poslanci reagujú na koniec? Príspevkov?  

Sekundu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani Kiczegová, vyjasnime si to.  

(poznámka: počuť ženský hlas „To je aj neúctivé“) 

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

oddelenia: 

Berieme čas občanom, ktorí sú prihlásení. Máme od 

šestnásť do šestnásť tridsať určený čas tri minúty na jedno 

vystúpenie.  

Čiže, potom v bode Rôzne, alebo potom sa môžu. Ale 

v rámci tohto môžu vystúpiť občania.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Takže, dajme reakciu, samozrejme, pani starostke.  

Počúvame. 

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

Ja sa chcem veľmi stručne vyjadriť. Určite tým 

nezoberiem právo žiadnemu z poslancov, alebo teda 

z občanov, ktorí chcú vystúpiť.  

Staré Mesto má prijaté všeobecne záväzné nariadenie, 

ktoré treba dodržiavať. A keď je tam povedané, že ne predaj 

alkoholu na verejnom priestranstve nie je možný, tak nemá 

byť porušovaný práve tými, ktorí sa prídu, urobia akciu 

a je v rovnakom položení Staré Mesto, že má teraz prísť 

a pokutovať tých, ktorých povolilo hlavné mesto? Takže 

dostaňme aj tento stav do poriadku.  

Pretože alkohol na verejnom priestranstve nepatrí 

a robí neplechu, ktorá je potom premietnutá aj do poriadku 

v tých uliciach. Aj vôbec, do rušenia nočného kľudu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka: počuť mimo mikrofón „Ďakujeme.“ 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Ideme my ďalej. 

Pán Michal Majtán.  

Nech sa páči. 

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

Že ale my sme tu kvôli občanom, nie? Nie. Ale sme tu 

kvôli občanom. Ja som tu v tom zastupiteľstve. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Občan   Ing. Michal   M a j t á n :  

Dobrý deň prajem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobrý deň. 

Nech sa páči.  

Prosím vás o (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Občan   Ing. Michal   M a j t á n :  

Vážení poslanci, poslankyne, 
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ja osobne sa vyjadrujem len k otázke zmeny názvu 

Námestia SNP, respektíve jeho časti.  

Ja osobne považujem udalosť aks ako SNP, tak Nežnej 

revolúcie za niečo tak historicky významné, ako aj pán 

primátor povedal, pre neho je to najvýznamnejšia udalosť 

dokonca. A preto si osobne myslím, že a pozdravujem aj od 

predsedu Krajskej organizácie Zväzu protifašistických 

bojovníkov, že sme boli proti zmene časti námestia.  

Ale pokiaľ ide o druhú otázku, tá je ešte 

významnejšia. Možno ma mnohí poznáte, ja som v Nežnej 

revolúcii pracoval aj pred ňou v Bratislave nahlas, ako aj 

bol som predsedom kontrolnej komisie vépeen (poznámka: 

VPN). 

Jedna i druhá udalosť sú neobyčajne citlivé. A podľa 

môjho názoru z tejto citlivosti vyplýva, že ten plácok, aj 

teraz som išiel tade, ktorý je využívaný na fultfesty (food 

fest) a pár bezdomovcov tam iba je, je to podľa mňa 

necitlivé a nedôstojné tomuto významnému jubileu. Tu sa 

doobeda diskutovalo o druhej možnosti, to znamená, 

napríklad Námestie slobody. Ja som potom už výsledky 

hlasovania nezastihol.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. 

Myslím, že k tejto téme sme už dneska povedali 

všetko. Ďakujeme za váš príspevok.  

Eee. Mmm. Som presvedčený, že, že Námestie esenpé 

(SNP) najmä po rekonštrukcii a súťaže, ktorú naňho, naňho 

chystáme, bude ešte o omnoho viac eee tým naozajstným zá 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) spomienkou na túto 

dôležitú udalosť.  

Ďakujeme, že ste nám to pripomenuli. 

Poďme ďalej.  

Pán Horák Ján.  

Nech sa páči. 

Nech sa páči,  

máte slovo. 

Občan   Ján   H o r á k :  

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, 

ja som zo združenia Právo na bývanie. A pretože mám 

len tri minúty, pôjdem hneď rovno k veci.  
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Dovolil by som si poprosiť pána primátora, aby do 

svojej koncepcie náhradného bývania zahrnul aj druhú 

alternatívu, to jest, finančná náhrada.  

Pokiaľ sa týka zákona 260 a 261, ktorý má riešiť túto 

záležitosť, za osem rokov svojho trvania tento zákon 

jednoznačne preukázal, že je úplne nespôsobilý. Je to veľmi 

zlý zákon a je to zákon pre nás veľmi diskriminačný.  

Pretože v demokracii zlé zákony sa majú meniť 

a nemajú sa realizovať, my už prakticky celý čas, celých 

osem rokov proti tomuto zákonu vystupujeme tým, že sme už 

predložili v parlamente štyrikrát naše ná nové návrhy 

zákona.  

Pri poslednom predkladaní, to bolo v septembri tohto 

roku, na septembrovej schôdzi, hlasovalo za náš návrh 

dokonca šesťdesiatpäť poslancov. To znamená, že skutočne 

náš návrh má svoje rácio. Nie je to žiadne fantazírovanie.  

Pretože skutočne vzhľadom k tomu, že situácia sa 

nerieši, my prichádzame z celkom racionálnym návrhom. 

Chcem ešte pri tejto príležitosti poďakovať aj 

poslancom pánovi Budajovi a pánovi Grendelovi, neviem či sú 

prítomní, ktorí hlasovali v národnej rade za náš návrh. 

Veľmi srdečná vďaka. My si to v združení nesmierne vážime.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 492 

Pokiaľ sa týka náhradného bývania. Pa, pardon. Po 

pokiaľ sa týka v náhradnom bývaní, pokiaľ sa týka finančnej 

náhrady, finančná náhrada má niekoľko priorít. Niekoľko 

výhod. Hl. spomeniem hlavne dve hlavné výhody.  

Prvá výhoda je, že finančná náhrada je v podstate 

rýchly proces. A tým pádom by pre mesto ušetrilo niekoľko 

miliónov korún.  

Druhá vec je, že finančná náhrada je svojim spôsobom 

demokratický nástroj. Je to oveľa spravodlivejšie, než len 

ked je iba jeden variant. To znamená, že poskytnutie 

náhradného nájomného bytu pre občana, ktorý by sa musel 

vysťahovať na neželané miesto v neželanej dobe. Väčšinou.  

Pokiaľ sa týka finančnej náhrady má možnosť vybrať si 

podľa svojho vlastného uváženia kde by mu to lepšie 

vyhovovalo, pričom v niektorých prípadoch možná tie náklady 

by boli nižšie, než v prípade obstarania náhrandného (gong) 

bytu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán Horák.  

Myslím, že sme pochopili.  
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Občan   Ján   H o r á k :  

Ešte by som si dovolil vás pozvať na našu schôdzu, 

ktorá bude  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, pán Horák. 

Občan   Ján   H o r á k :  

by sme vám poslali pozvánku mailom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Pošlite mi pozvánku.  

Občan   Ján   H o r á k :  

spôsobom  pozývame (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pošlite mi pozvánku. Viete, že sa v tomto hýbeme.  

Občan   Ján   H o r á k :  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A ďakujem veľmi pekne, že ste boli. 

Občan   Ján   H o r á k :  

Ukážte sa na schôdzi. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Keby mi zákon dovolil možnosť to urobiť finančne, asi 

by sme k tomu išli, je to rýchlejšie a bezbolestnejšie pre 

nás pravdepodobne.  

Ďakujem pekne. 

Občan   Ján   H o r á k :  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovidenia.  

Poďme na bod číslo šesť, pán Patlevič Tadeus.  

Teda na bod, ospravedlňujem sa. Teda na návštevníka, 

alebo na občana, ktorý je tu v poradovom čísle, číslo šesť. 
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Nie je tu.  

Poďme na ďalšieho z ná z návštevníkov, ktorí sa nám 

dneska prihoverú, pán Luboš Kliment.  

Občan   Luboš   K l i m e n t :  

Dobrý deň. 

Môžem?  

Dobrý deň, pán primátor, vážené dámy, vážení páni.  

Viete čo, ja chcem len prišiel tu prvý krát. Neviem 

ako to to tu funguje, len som sa zahlásil, tak by som chcel 

povedať, reagovať by som chcel na výberové konanie na 

vianočné trhy stánky.  

Bol som jedným zo záujemcov. Chodím sem dosť často 

a myslím si, že nemal som žiadne problémy. Samozrejme, 

preto som tu, lebo som bol neúspešný.  

Chcel by som povedať, že ak ste spomínali, pán 

primátor, že to bude transparentné a čisté, tak ja si 

myslím, že to v tomto, v tomto roku tak určite nebolo. 

Pretože je tam dosť veľa neodpovedaných otázok, na ktoré 

nám, ako sme sa viacerí stánkari tuto  chceli na niečo 

informovať, nikto nám neodpovedal. Aj dnes som tu bol ráno. 

Pani Galetová mi dala telefón, mobilný telefón. Hovorila, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 496 

aby som jej zavolal o dva dvanásť štyridsať, doteraz som sa 

jej nedovolal. 

Chcel som len na päť minút, že či by mohlo byť nejaké 

vysvetlenie, prečo niektorý stánkar má sedemdesiatdva 

bodov, druhý má osemdesiat celé tridsaťšesť. Sú tam dosť 

finančné problémy. Niekto, napríklad ja, prevýšim základnú 

sumu o štyritisíc euro a dostane to stánkar, ktorý dá 

základ, ani o euro nepredĺži dvanásťtisíc.  

To, na toto by som chcel vlastne reagovať. Že keby. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jasne. 

Občan   Luboš   K l i m e n t :  

Keby aspoň ne nejaké vyjadrenie, alebo by sme sa 

k tomu dostali. Myslím si, že transparentné to asi nie je, 

aj pretože, nikto neochutnal tie výrobky. To, čo tam dám 

tie fotky, tak to si môžeme len myslieť. Ale to, že tu 

chodíme roky, nemali sme žiadne sťažnosti na nás. 

Udržiavame poriadok, čistotu, riadime sa kódexom trhovníka, 

čo podpisujeme každý rok. A sme odsunutí dá sa povedať, tí 

stánkari, čo sem chodíme dlhšie, na druhú koľaj. Príde 

niekto nový.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 497 

Napríklad aj, pamätáte si minulý rok, jak tu ho 

horela Rolandova kaviareň, nepriamo, ktorý stánkar to 

spôsobil, čo nás kriminálna polícia uzatvorila námestie na 

päť hodín. Sme museli vyjsť zo stánkov, nesmeli sme 

predávať. Museli sme nechať všetko v stánku. Ten stánkar je 

tento rok úspešný. Má cez osemdesiat percent.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Dobre.  

Možno. Asi vám aj odpoviem.  

Ďakujem pekne. 

Eee. Šéf výberovej, tej predseda komisie Jakub Kmeť, 

to je šéf mojej kancelárie, ktorý je tunák a keď skončíte, 

tak eee, tak sa s si vami dohodne stretnutie, ale ja chcem 

povedať, že máme tu komisie, ktoré vyberali, podľa mňa 

veľmi transparentným spôsobom tých uchádzačov.  

Tých uchádzačov je vždycky viac ako stánkov. 

V žiadnom, chcem vás ubezpečiť, že v žiadnom prípade sme 

nerozlišovali medzi starým a novým stánkarom. My sme 

nevedeli, nemali sme zistené, kto tam kedysi bol a kto tam 

kedysi nebol.  
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Čo je rozdiel oproti minulému roku je, že cena tento 

rok mala v tom bodovacom systéme len tridsať percent 

hodnoty. To je to. My sme chceli, aby cena nebola 

rozhodujúca, ale bola rozhodujúca práve tie ostatné veci. 

Možno kvalita, možno či to jedlo akým spôsobom, u ostatných 

sortiment. Keď (poznámka: nezrozumiteľné slovo) to, sme sa 

bavili o sortimente, či to ľudia vyrábajú, alebo kupujú vo 

veľkosklade. A tak ďalej, a tak ďalej.  

To znamená, že to logicky trošku premiešalo ten počet 

ľudí.  

Ideálne by bolo, keby sme mohli dôjsť do takého 

štádia, že by ľudia dávali normálne na ochutnanie veci. 

Možno sa to podarí na budúci rok.  

Je mi ľúto, že vás nevybrali. Nie je to kvôli tomu, 

že by tam bol, opakujem, niečo medzi starými a novými 

stánkarmi. Také nič neexistuje.  

Jakub Kmeť, ktorý tu je. Kde je? Neviem kde je? Tu 

sedel doteraz.  

Matúš, zavoláš, prosím ťa, Jakuba Kmeťa? Teraz tu mal 

sedieť.  

Tak si s vami dohodne stretnutie a môže to aj väčšej 

skupine vysvetliť rovno. Že a ako to bolo a dá vám do toho 

nahliadnúť. Je to, je to absolútne oné. 
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A zachováte nám priazeň. Dúfam, že nabudúce sa to 

podarí.  

Občan   Luboš   K l i m e n t :  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, pán Kliment.  

Poďme ďalej. Ideme ďalej a baví, eee, pozývam, je to 

asi spoločnosť s ručením obmedzením, Hrad HZ.  

Nech sa páči. Neni tu meno.  

Môžeš zavolať Jakubovi Kmecovi. Celý čas sme 

hovorili, že do piči, keď tu budú tí ľudia,  

(poznámka: nastalo ticho, nie je nič počuť) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže ideme ďalej.  

Pani Rybárová Zdenka.  

Jakub,  

pána si odchytil? Áno. Áno. Nájdi ho, prosím ťa. 

A pána Klimenta. Pána Klimenta.  
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Pán Kliment,  

Keď ma počujete, tak tu vás hľadá Jakub Kmeť.  

Tam je. Tam je.  

Jakub,  

tam sa vidíte. Nájdite sa. Pod, pod tými kvetmi. 

Rybárová Zdenka,  

nech sa páči. 

Občianka   Zdenka    R y b á r o v á :  

Áno. Dobrý deň prajem.  

Dobrý deň pán primátor, vážení poslanci,  

ďakujem vám, že mi dávate priestor vyjadriť sa tiež 

k téme, ktorá tu pred chvíľkou odznela, vianočné trhy.  

Som podnikateľka v gastronómii. Každoročne sa 

zúčastňujem vianočných trhov na Hlavnom námestí, už 

sedemnásť rokov.  

Stánok Starohecká vinotéka je naozaj výnimočný. 

Nebojím sa povedať, že patrí medzi najobľúbenejšie 

u domácich aj zahraničných návštevníkov. Náš stánok 

stopercentne prezentuje naše mesto. Vizuálne, kvalitou, 

rôznorodosťou prešporských špecialít, čistotou a celkovou 

topkou. Podľa teda zákazníkov.  
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Tento rok sa do éteru dáva myšlienka, že vianočné 

trhy budú iné.  

Áno, máte pravdu. Bola vyhlásená verejná súťaž, ktorá 

sa mi zdá, nie je príliš transmata transparentná. Súťaž 

bola vyhlásená okrem iného aj na pergolu, ktorú vyhral 

subjekt, ktorý mal byť kvôli nesplneným podmienkam vylúčený 

už pri otváraní obálok. Ako je to možné?  

Ako je možné, že bolo zrušené jedno miesto pre 

pergolu bez toho, aby bol uchádzač o tom informovaný. Však 

podľa toho sme sa mohli rozhodnúť ako ďalej pokračovať 

a postupovať.  

Žiadam vás o nápravu rozmiestnenia týchto pergol.  

Ďalej. Ako je možné, že bol podľa všetkého porušený 

článok sedem Etického kódexu odbornej komisie a to 

zneužitie postavenia člena komisie, keď rozhodol, že vítaz 

bol ten, čo mal byť vylúčený?  

Ako je možné, že zasadanie komisie je neverejné? 

Trvám na tom, že subjekt, ktorý vyhral súťaž o pergolu, mať 

vylúčený, nakoľko nesplnil podmienky.  

Ďalej vás žiadam o transparentné prehodnotenie 

žiadosti, lebo som si istá, že to tak nebolo spravené. 

Výber nebol spravodlivý. A opätovne vás žiadam o spomínané 

a tak ukázať, že Bratislava je naozaj transparentné mesto. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Týmto pádom sa cítim byť poškodená. Žiadam vás 

o zverejnenie všetkých výsledkov a uvedených bodov ešte 

pred odovzdávaním rozhodnutí, aby bolo možné potvrdiť, 

alebo vylúčiť správnosť konania komisie.  

Ďakujem. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Opäť, je mi ľúto, že ste neuspeli. Vašim, vašim 

podnetom sa budeme zaoberať. Je pre nás dôležité, aby to 

bolo transparentné. 

Ja chcem povedať iba, že v komisie, podkomisii pre 

výber nájomcov stánkov s jedlom, občerstvením, nápojmi 

a stánkov s balenými potravinami, typ stánkov es 2, es 6 

bola Jana Vašáková, Michal Gordoš, známy kuchár, Petra 

Molnárová, Jozef Hora, Michal Konrad, známy kuchár.  

To znamená, že bola to vec, ktorá je otvorená. 

Akýkoľvek z týchto ľudí môže potvrdia, alebo nepotvrdiť, či 

to bolo naozaj transparentné a správne.  
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Opäť. Prosím vás, je tu Jakub Kmeť, dohodnite si 

s ním stretnutie, chceme vedieť presne, že o aké porušenie 

podmienok, ktoré my sme nezachytili, o akom hovoríte. 

Dobre?  

Občianka   Zdenka    R y b á r o v á :  

Dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tunák, tunák sedí rovno na kraji a čaká na vás.  

Ďakujem veľmi pekne, pani Rybárová. 

Poďme ďalej. Pani Jarmila, a to už začíname, myslím 

že Nobelovú.  

Takže Per-ti-na-čová.  

Ja sa ospravedlňujem, neviem to úplne čítať dobre.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Je tam pani Jarmila z Nobelovej?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ďakujeme. 

Čakáme na ňu. 
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Á pozor. Ide Nobelova, Nobelova, Nobelova. Takto. 

(poznámka: povzdych) 

Občianka   Jarmila    P e r t i n a č o v á :  

Dobrý deň prajem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobrý deň. 

Počúvame vás. Ospravedlňujem sa.  

Občianka   Jarmila    P e r t i n a č o v á :  

No my sme z Nového Mesta, vlastne z bývalej 

Dimitrovky, alebo teda z Nobelovej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Občianka   Jarmila    P e r t i n a č o v á :  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Všetkých obyvateľov Nobelovej vítame, samozrejme, 

tuná. 

Občianka   Jarmila    P e r t i n a č o v á :  

No, je nás tu vyše päťdesiat. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, vidí, všimli sme si to a máme aj plagát. 

Popravu. Čo to je, preboha?  

Okej. 

Občianka   Jarmila    P e r t i n a č o v á :  

Tak my sme tu viacmenej k dvom veciam. 

Prvá vec je parkovanie, ktoré sa prakticky vlastne 

zastavilo, pretože ja tam žijem vyše tridsať rokov. Tridsať 

rokov sme parkovali na ulici Nobelova, takže sme vlastne 

časť stáli aj na chodníku. Určite v niektorých častiach 

možnože viac to bolo na chodníku, ale ja vám hovorím, že 

tam bola aj nakreslený značka. Čiže, to bolo legálne, že 

odtiaľ sú už peší a odtiaľ je vlastne chodní a a odtiaľ 

môžeme parkovať len smerom na cestu. 
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Ja som si to aj premerala. Tá cesta má sedem celé 

pätnásť metra. Keby sme mali nechať na cestu, čiže tri plus 

tri metre a chodník má jedna celá deväťdesiatpäť metra, 

čiže naďalej by tam tieto parkovacie miesta mohli zostať.  

Tým, že ste nám toto zastavili a dali ste tam zákaz 

státia aj zastavenia, tak ja sa pýtam, keď príde sanitka, 

tak keď tam je aj zákaz zastavenia, ako tam zastaví?  

Dovezú mi okná, budú mi vymieňať plastové okná, 

odkiaľ tie okná ponesie? Ako tam zastaví?  

Mám deväťdesiatročnú mamu a mám muža na vozíku. Ja sa 

pýtam, či ho mám viesť ešte ďalší kilometer k autu a tam ho 

odviezť, aby tam som ho mohla naložiť? 

Čiže, to je jedna vec. 

Druhá vec. 

Vy ste nám na našu petíciu odpovedali a my sme tam 

žiadali o tridsať centimetrov rozšíriť chodník. Tak sa 

povedalo, že na úkor zelene sa nebude.  

Tam je len udupaná tráva a nie je tam žiadna zeleň, 

čo by sa naozaj mohlo tých tridsať centimetrov rozšíriť, 

ale hlavná vec, že na Podnikovej sa vyrúbe neviem koľko, 

stodeväťdesiatosem ďalších stromov a ide sa staviať 

bytovka.  
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Ja vám poviem, že som lekár. A poviem vám jednu vec. 

Vy píšete, že sa porušuje zákon, lebo sa nedodržuje jeden 

a pol metra chodníka. Pre hociktorého chodca, hociktorú 

matku s kočíkom stačí jeden meter. Keď to stačí pre mňa 

s mužom s vozíčkarom jeden meter a prejdem, tak to patrí aj 

pre niekoho iného.  

Podľa vašej normy, ktorú ste napísali, ste napísali, 

že je parkovacích miest dosť. Ja som  vypl, nie ja, dala 

som to vypočítať aj s koeficientom, a tých parkovacích 

miest nie je dosť, lebo tých by tam malo byť okolo 

tisícsedemsto parkovacích miest.  

A ďalšia vec ešte čo by som chcela povedať, že nikto 

sa nezaujíma, že sa porušuje zákon 355 o ochrane a rozvoji 

verejného zdravia, pretože na Nobelovej ulici sa nedodržuje 

a porušuje sa Vyhláška 549 z roku 2007 o ochrane 

obyvateľstva proti hluku a vieme, že hluk je jeden 

z najhorších fyzikálnych faktorov, ktorý okrem 

ochhluchnutia môžu vyvolávať aj ďalšie príznaky, ako je 

nespavosť, podráždenie, depresie, nervozita, porucha 

koncentrácie a ďalšie.  

Tento zákon sa veselo porušuje, ale to, že sa poruší 

jeden a pol metra na chodníku, tak to už každého trápi.  

Čiže, ja žiadam, aby sa frekvencia ulice zmenšila, 

pretože železnica nám robí šesťdesiatpäť decibelov. Je to 
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premerané na fasádach domu. A my keď zoberieme hygienicko-

izolačný pás lesa, ktorý chcete zastavať, tak ten hluk bude 

ešte neznesiteľnejší. A v noci tam máme (gong) šesťdesiat, 

sedemdesiat decibelov a mali by sme mať päťdesiat.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

(poznámka:  potlesk z predsália a piskot a krik) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. My tu máme aj ďalšie príspevky občanov alebo 

občaniek z Nobelovej. Tak ja navrhujem, aby sme prešli 

všetky príspevky občanov Nobelovej a potom na to 

zareagujeme. Súhlasíte s tým?  

(poznámka: počuť „áno“) 

Dobre.  

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, v tom pá pá v tom tým pádom pozývam 

pánu Evu, Prostrednú Evu z Nobelovej ulice.  

Bež. 
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Občianka   Eva    P r o s t r e d n á :  

Ďakujem. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ospravedlňujem sa.  

Občianka   Eva    P r o s t r e d n á :  

Áno?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Občianka   Eva    P r o s t r e d n á :  

Dobrý deň.  

Teda predstavím sa, som Eva Prostredná z Nobelovej 

ulice a chcem nadviazať na moju spo susedku, alebo 

spolubývajúcu z Nobelovej ulice, ktorá vlastne zhrnula tie 

problémy, ktoré máme na Nobelovej ulice.  

A ja chcem reagovať na tú petíciu, ktorá, ktorú 

vlastne som bola spoluiniciátorom petície a táto petícia 
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bola done zanesená na magistrát primátorovi Vallovi 

a dostali sme na ňu odpoveď.  

My sme dostali takú veľmi všeobecnú odpoveď. Viem, 

že, ktorá sa týka vo všeobecnosti ako krásne chceme, aby 

tie sídliská vyzerali, aby tam boli prechody, aby tam bol 

priestor pre chodcov, aby tam boli priestor pre autá, pre 

zeleň, proste také úplne všeobecné, ako keď na zelenej lúke 

začneme stavať sídlisko a to sídlisko tak si ideálne 

zidealizujeme a vystaváme.  

Ja vám chcem povedať, že sídlisko Dimitrovka po 

starom, áno, teda tá Nobelova, Odborárska a Podniková 

ulica, tá, tá tam žije už päťdesiat, šesťdesiat presne, 

hej, rokov. A tí ľudia, ktorí sa tam mnohí narodili, tak 

vlastne tvoria tú, to sídlisko.  

Mali tam určitý priestor na život. Čo sa stalo, keď 

sa vydalo stavebné povolenie pre tie tri bytové domy, že 

časť toho priestoru, ktorý vlastne užívali obyvatelia 

Nobelovej ulice, získali nejakí iní obyvatelia. Čo je síce 

fajn, oni dostali vybudované parkovacie miesta, ale čo 

ľudia, ktorí tam tých päťdesiat, šesťdesiat rokov žili?  

Na úkor nových, nových obyvateľov Dimitrovky eee 

starousedlinci nemajú priestor. Nemajú chodník, nemajú 

parkoviske miesta, kde majú tie autá dať? Veď tie autá sú 

súčasťou nášho života. Jednoducho, je nemysliteľné, aby som 
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večer po ťažkej práce prišla domov a krúžila pol hodinu po 

sídlisku, že kde asi to auto  pichnem, lebo do obývačky si 

ho nemôžem zobrať a na ráno vstanem a nájdem papuču.  

Čiže za to, že ja tam žijem päť, tre trebárs tridsať 

rokov, konkrétne ja, tak dostanem ráno papuču, pretože 

naozaj nemám kde zaparkovať. Bývajú tam ľudia, ktorí tam 

prišli, alebo teda, proste, sme vytesnení z toho priestoru. 

Čiže na zamyslenie dávam, keď sa dáva stavebné 

povolenie, prečo sa najskôr nezmapuje ten priestor. Môžem 

dať stavebné povolenie na výstavbu ďalších bytov? 

A nezabezpečiť parkovacie miesto?  

To je všetko. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka: potlesk z predsália) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, pán Lojka Vladimír. 
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Občan   Vladimír   L o j k a :  

Pán primátor,  

môžem?  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, samozrejme. 

Občan   Vladimír   L o j k a :  

Vážený  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Lojka,  

nech sa páči, máte slovo. 

Občan   Vladimír   L o j k a :  

Vážený pán primátor, vážení poslanci, 

radi by sme vám chceli, chce eee radi by sme vás 

chceli upozorniť na neakceptovateľné konanie, ktoré až 

hraničí s likvidáciou životného prostredia v mestskej 

štvrti Dimitrovka.  
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Ide hlavne o Podnikovú ulicu, kde je zalesnený 

priestor, ktorý je zaregistrovaný v pozemkovej knihe vedený 

pod číslom 37, čo znamená, cituje z výpisu listu 

vlastníctva 6466, čo som pánu primátorovi dal: 

Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, 

vysoké medze s krovinami, alebo kamením a iné plochy, ktoré 

neposkytujú trvalý životný úžitok.  

Hej? Čo podľa nás sa domnievame, že ide o podvod. Viď 

dôkazy fotky, hej? To je za zalesnený priestor.  

Domnievame sa na základe tohto zaväzujúceho výpisu, 

že z listu vlastníctva a veľmi blízkeho prístupu všetkých 

inžinierských sietí, vzniklo toto, tento problém 

s výstavbou poschodového bytového domu na tejto parcele, 

ktorá je ešte k tomu v ochrannej zóne železníc. Hej?  

Domnievame sa, že ide o ďalší podvod.  

Ako je možné, že zalesnený priestor je vedený 

v pozemkovej knihe tak, ako som to citoval a vydané 

povolenie do Železníc na stavbu osemposchodového obytného 

domu rovno pri koľajniciach, hej? V ochrannej zóne 

železníc. Kto je za to zodpovedný?  

Tu by nemal byť bod vášho rokovania či vydať alebo 

nevydať povolenie na výstavbu tohto domu, ale váš bod ro 

rokovania by mal byť Kto je za túto situáciu zodpovedný 
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a ako ho potrestať, jemne povedané, za toto neetické, 

domnievam sa, až podvodné konanie.  

Arogancia developera vyústila až do vyhlásenia, že 

keď chceme bývať pri stromoch, máme ísť bývať do lesa. 

Bývame v Bratislave, to je mesto a tu sa má stavať.  

Všade na svete sa robia kampane na zachovanie zelene, 

najmä v mestách a my si budeme pod vlastným zadkom píliť 

konár len za to, že máme moc rozhodovať o druhých.  

Preto apelujem na vaše svedomie a nedovoľte, aby vás 

ovládla moc peňazí developerov a nie rozumu. (gong) 

Vyzývam vás, aby ste sa v rozhodovaní mysleli na 

svoje deti a vnúčence. Ako budú žiť.  

(poznámka:  potlesk) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

Eee. Ideme ďalej. Eee.  

Pani Nataša Kulíšková,  
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nech sa páči.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Občianka   Nataša    K u l í š k o v á :  

Dobrý deň. 

Dovoľte mi, prosím vás, prečítať otvorený list, ktorý 

vám posielajú obyvatelia Nobelovej, Podnikovej 

a Odborárskej ulice.  

Vážený pán primátor, vážení páni poslanci,  

konečne nastal čas, keď všetci zodpovední, 

inteligentní a citliví ľudia sa starajú o životné 

prostredie. Pretože je to úzko spojené so zdravím 

a s civilizačnými chorobami. Doslova sa bojuje o každý 

strom.  

Avšak stále sú medzi nami ľudia, ktorí to ignorujú 

a zaujímajú ich len hmotné statky. 

Prečo sme teda prišli?  

Pán primátor.  

Chceme vám prezentovať, že obyvatelia Nobelovej 

a Podnikovej ulice nesúhlasia s výstavbou obytného domu 

rovno pri koľajniciach stanice Predmestie, s čím je spojený 

výrub sto štyridsiatich stromov. Počujete dobre. Sto 

štyridsiatich stromov.  
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Tieto stromy sú zvukovou bariérou pred vlakmi, ktoré 

premávajú dňom, nocou. Majú čistiacu funkciu vzduchu. 

A nakoniec tam venčíme aj našich psíkov miláčikov. 

Šesť rokov nás presviedčal pán starosta Kusý, že je 

na našej strane. Že nič nepodpíše. Že to nedovolia Zelení 

a ani Železnice pre blízkosť trate.  

Stretávali sme sa, protestovali, spisovali petície 

a po tretích voľbách pána starostu sme sa dozvedeli, že 

magistrát s pánom Nesrovnalom, bývalým primátorom podpísal 

záväzné stanovisko k projektu.  

Ako je možné obísť ľudí, ktorí bývajú v tejto štvrti? 

Veď sme slúžili ako predvolební šaškovia, bezprávni ľudia 

v bezprávnom štáte.  

Ja osobne som sa tam narodila. Som svedkom všetkých 

zmien, ktoré sa tam udiali. Prišli sme o kino, kúpalisko, 

ihriská, park chátra, nemáme lekáreň ani poštu. Pribudli 

domy a autá. Nastal boj o parkovacie miesta. Idete domov po 

siedmej hodine, nemáte šancu zaparkovať.  

Neviem, či niekto z developerov alebo projektantov sa 

bol pozrieť na miesto činu osobne. Podniková  ulica je taká 

úzka, že keď sa tam stretnú dve autá, (gong) jedno musí 

cúvnuť.  

Kapacity školy sú dávno vyčerpané.  
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Aj pán starota Frimmel nám zanechal darček. Povolil 

umiestniť na Nobelovej ulici kamiónovú firmu.  

Stáva sa, že sa tam zídu dva kamióny. Jeden čaká na 

hlavnej ulici a tak stojí v ceste autám, ktoré ho 

obchádzajú. (gong) 

Často sú zavreté rampy. V špičke autá stoja až po 

Vajnorskú.  

(poznámka: počuť výkrik mužský hlas „Vydržte!“ ďalej 

nezrozumiteľné slová) 

Cítime sa oklamaní, sklamaní a podvedení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) Zapnutí 

Dobre. 

(poznámka: vrava a krik v predsálí) 

Občianka   Nataša    K u l í š k o v á :  

Pán primátor Vallo,  

obraciame sa na vás. Sme voliči, ktorí vám dôverujú.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 518 

Prehodnoťte, prosím, záväzné stanovisko hlavného 

mesta, súhlas so stavbou. Je to vašej kompetencii. Ukážte, 

že ste na strane ľudí, ktorí sa na vás spoliehajú. Že 

nepodľahnete bezohľadným ľuďom, ktorým ide len o vlastné 

obohatenie.  

Ďakujem za vypočutie.  

(poznámka:  potlesk a krik z predsália „anóóó“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Občianka   Nataša    K u l í š k o v á :  

My ďakujeme, aj  

(poznámka:  potlesk a súhlasný krik z predsália) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odpoviem 
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Občianka   Nataša    K u l í š k o v á :  

My ďakujeme aj našim mestským poslancom, ktorí nám, 

nás v tomto podporujú a sú tu aj s nami.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poďme ďalej. Eee. To znamená, prichádza na rod, na 

rad pani Lišková Ľubica.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Neviem. 

Občianka   Ľubica    L i š k o v á :  

Je ma počuť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno.  

Nech sa páči,  
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máte slovo. 

Občianka   Ľubica    L i š k o v á :  

Dobrý deň pán primátor, dobrý deň vážené dámy a páni.  

Budem trošku nervózna, lebo na takomto fóre 

vystupujem prvýkrát, ale prišla som sem za Nobelovu ulicu 

povedať, že my toho už máme naozaj všetkého dosť! 

Ak ste niekedy neboli na Nobelovej ulici, tak vás tam 

pozývam.  

Len veľmi stručne. 

Nobelova ulica, Odborárska ulica, Podniková. Tieto 

tri ulice tvoria sídlisko, ktoré kedysi vzniklo pre Dynamit 

Nobel pred sto rokmi, možno aj viac. Bolo na konci mesta. 

Kde líšky dávajú dobrú noc.  

Dnes je to sídlisko, ktoré je z jednej strany 

obkolesené bývalým chemickým koncernom Chemické závody 

Juraja Dymitrova, alebo Dynamit Nobel, kde dodnes teda sa 

vyrába ťažká chémia. Z druhej strany železnicou a je 

rozčesnuté hlavným ťahom s smerom na Pezinok, respektíve 

opačne. 

Takže obyvatelia tejto časti nielenže trpia hlukom 

z tej nadmernej dopravy, kde navyše sa premávajú kan 

kamióny pretože na Nobelovej ulici je sídlo firmy Tírex  
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(T-Rex), ktoré dostalo povolenie, tam má sídlo. Takže, 

napriek tomu, že sú kamióny zakázané, tak cez tú našu ulicu 

chodia jedna radosť.  

Niekedy sa dostať z jednej strany ulice na druhú, to 

je proste nemožné. Lebo špička nepopustí. Keď sa niečo 

stane v Bratislave, prídite sa ešte o deviatej večer 

pozrieť, ako to u nás vyzerá.  

A teraz. To sídlisko rozdelené na dve časti. Jedna 

časť smerom na chemické závody mala kedysi niekoľko domov. 

Boli tam štad, bol tam štadión, bol tam, bola tam plaváreň, 

boli tam stromy, bolo tam možnosť niekde rekreovať, pretože 

to bola nejaká kompenzácia tým ľuďom, ktorí žili 

v prostredí tejto ťažkej fabriky.  

A dnes je výsledok taký, že všetky voľné miesta 

padli, pretože prišiel developer, namiesto jedného domu 

postavil rovno tri. Vyťal možno stodvadsať zdravých 

stromov. Máme tam tri nové baráky plné ľudí, ktoré 

minimálne dvojnásobne zväčšili kapacitu sídliska. Tí sú, 

samozrejme, zabezpečení aj parkovacími plochami, aj 

všetkým. Dneska sa sťa, úspešne sťažujú pre Odkazoch na 

starostu, lebo im vadí zeleň a všelijaké takéto blbosti, 

ale ostatní obyvatelia, ktorí tam bývajú, sa dostali do 

situácie druhoradých občanov. Ľudia čo tam žijú päťdesiat 

rokov nemajú kde parkovať, nemajú sa možnosť sťažovať.  
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A teraz na druhej strane, kde je takisto domy, tak sa 

chce postaviť osemposchodový barák na poslednom mieste, kde 

je nejaká zeleň. Neviem si predstaviť ako by tá stavba 

vôbec bola realizovaná, ak bude povolená, pretože to je 

kolaps. To, tá cesta, ktorá vedie k tomuto pozemku, vedie 

popri základnej škole. (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

spôsobí kolaps dopravy, ktorý tam je dennodenne. Tak to si 

neviem predstaviť, ako by sa to malo realizovať.  

Čiže, vzhľadom na to, ako ideme ochraňovať životné 

prostredie, tak my proste na tom, na tej Nobelovej vyrúbeme 

všetky stromy. Žiadna náhrada nikdy od nikoho neprišla. 

Dokonca aj ten chránený strom, ktorý mali zachrániť tie tri 

stavby (gong), tak bol vyrúbaný a dnes na ňom stojí 

dopravná značka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďa Ďakujem  

Občianka   Ľubica    L i š k o v á :  

Takže len toľko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

veľmi pekne. 
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Občianka   Ľubica    L i š k o v á :  

Nechcem predlžovať. Prídite sa pozrieť a skúste po, 

skúste tam žiť.  

Nehovoriac o tom, že ešte v chemických závodoch je 

Folsvágen (Volkswagen), ktorý tam likviduje plechy a každý 

večer o deviatej si nahrávam ten buchot a rámus, ktorý  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Občianka   Ľubica    L i š k o v á :  

tam musím počúvať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takto. 

Občianka   Ľubica    L i š k o v á :  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Veľmi rád tam prídem, keď ma pozvete na stretnutie 

s občanmi tam prídem a môžme to aj na mieste diskutovať. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 524 

Poznám, samozrejme, Nobelovu ulicu, aj túto zónu.  

Veľmi rád prídem a odpoviem o chvíľku aj vám.  

Poďme na poslednú občianku dnešného minimaratónu, 

a to je Sabotová Monika.  

Nech sa páči. 

(poznámka:  potlesk) 

Občianka   Monika    S o b o t o v á :  

Dobrý deň všetkým.  

Pán primátor,  

rada vás vidím. Doteraz som vás videla len 

v televízii. Som rada, že vás všetkých takto môžem vidieť 

naživo.  

Nechcem veľmi rozširovať to, čo tu bolo povedané. 

Som z Nobelovej ulici, bývam tam vyše dvadsaťpäť 

rokov. Mám na vás konkrétne otázky, pán primátor.  

Že predpokladám, nepoznáte tú situáciu. Predpokladám, 

že teraz keď sme prišli všetci, tak a ešte kopec ľudí, 

teda, čo aj nemohli, že sa prídete pozrieť.  

Mňa by zaujímali dve veci.  
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Čo sa stalo po toľkých rokoch, ľudia tam bývajú 

päťdesiat rokov, ja vyše dvadsaťpäť rokov, čo sa stalo túto 

jeseň, že zrovna ste dali, predpokladám vy, príkaz na to, 

alebo už neviem kto dal ten príkaz,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poviem. 

Občianka   Monika    S o b o t o v á :  

ale chcem poznať odpoveď, na zákaz zastavenia. Na 

celú ulicu. Popred naše vchody. 

Je absolútne nezmyselný a ja ho beriem a myslím si, 

že takisto aj všetci ostatní ako šikana obyvateľov. My sme 

si vás zvolili 

(poznámka: veľký krik z predsália, súhlasné výkriky 

s prednášajúcou a potlesk) 

My sme si vás zvolili preto, aby ste nám pomáhali 

dobre žiť. Keď to neviete, keď nám neviete pomôcť, tak nám, 

prosím vás, neškoďte!  

Prečo tri týždne policajti šikanovali nás všetkých 

a dávali nám papuče, hoci sme tam dovtedy tridsať rokov 

parkovali a nikomu to neprekážalo. Teraz ja som dostala 

papuču trikrát a raz som dostala papuču preto, lebo som 
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zaparkovala a hlásenie prišlo vraj o polnoci. Komu som 

vadila na tom chodníku, keď roky tam parkujem a nikto sa 

nesťažoval. Tak zrovna o polnoci  niekto potreboval ma 

nahlásiť na políciu a dali mi papuču.  

Toto je šikana. Pán primátor, prepáčte. Toto inak sa 

nedá nazvať, len škodenie, vedomé škodenie obyvateľstvu. 

Chápem, chápem, že sú nejaké zákony, chápem, že tam 

musí byť. Chodím s metrom. Meriam si presne, mala som 

stopäťdesiat centimetrov, nie, aj tak som tú papuču 

dostala.  

Nerozumiem tomu. Nakoniec ste to vyriešili tým, že 

ste tam dali teraz značku Zákaz zastavenia.  

Mám chorú mamu, tri, štyri porážky. Povedzte mi, keď 

ona nemá problém prejsť od vchodu ku ku môjmu autu, ktoré  

zas tam mohlo zastaviť pred vchodom, ja ju mám vláčiť 

štyristo metrov niekde do parku, kde, kde možno nájdem 

miesto a možno aj nie? Skúste mi túto vec vyriešiť, keď ste 

urobili zákaz, vašou povinnosťou je povedať mi, ako tú 

chorú matku dopravím lekárovi. Keď ste mi nedovolili 

zaparkovať pred mojim vlastným vchodom. Zrazu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

Eee. Dúfam, že ma všetci počujete.  

Opakujem, zopakujem svoj sľub. Ak budem mať niekoho 

z vás, s ktorým sa bude dať dohodnúť stretnutie priamo na 

mieste, rád s našim tímom prídem. 

Možno začnem moju odpoveď tým, že vy poviete šikana. 

To zamená, že dodržiavanie zákonov je pre niekoho šikana.  

Ja rozumiem tomu,  

(poznámka:  krik z predsália) 

ja vás, ja vás nepočujem, ja vás nepočujem, ale ja 

dokončím tú vec a diskutovať potom môžme aj na mieste. 

Alebo.  

Chcem vám dať odpoveď, lebo ľudia sem prišli, 

prečítali mi, podľa mňa, veľmi zmysluplné, hlboké príspevky 

a dajte mi možnosť im v kľude odpovedať bez toho, aby ste 

do toho vykrikovali. Myslím, že si to zaslúžlia.  

Dobre.  
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Parkovanie na Nobelovej. Eee. Čo je úloha primátora? 

Úloha primátora je skúsiť nájsť kompromis medzi rôznymi 

skupinami obyvateľstva. A možno tá druhá skupina 

obyvateľstva, ktorá tu možno dneska ani nie je, je tichšia, 

menšia, nenápadnejšia, ale vyžaduje do nás jednu vec. Áno, 

a vyžaduje to priamo aj v zóne Nobelova. Aby sa dalo chodiť 

normálne po chodníkoch.  

(poznámka:  krik z predsália) 

Aby sa cha dalo chodiť, napríklad, s kočíkmi po 

chodníkoch.  

A to nevyžadujú ľudia, to nevyžadujú ľudia iba na 

Nobelovej ulici, vyžadujú to čím viac, tým viac 

v Bratislave všetci, pretože ľudia sú unavení a zničení 

z toho, že sa parkuje na chodníkoch.  

To znamená, že a ako vznikla celá táto vec? 

Nejaká skupina ľudí začala nahlasovať to, že sa 

nezákonne stojí na chodníku a nie je tam dostatočný 

priestor, to je meter päťdesiat. Ak tam je meter päťdesiat, 

nemá právo dostať to auto papuču.  

Mojou úlohou je nájsť nejaký kompromis a vyhovieť 

tejto skupine obyvateľstva.  

Ja viem, že tam vždycky sa tak bolo. Ja viem, že je 

kopec vecí, ktoré v tomto meste vždy nejak fungovali, teraz 
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fungujú inak. Nechcel by som, aby, ale to bolo, aby pocit 

vaša väčšia a hlučnejšia skupina obyvateľstva mala pocit, 

že ide len o nejakú šikanu. Len pochopte pozíciu mestskej 

polície a mesta, že ak sa niekde nedodržuje zákon a ešte 

niekto na to upozorní, my sme eee, my sme nútení to riešiť. 

A v tomto prípade počúvame inú skupinu obyvateľstva, ktorá 

tu dneska neni, ktorá to chce, aby mohla po tých chodníkoch 

chodiť.  

(poznámka:  krik z predsália) 

Ja  

(poznámka:  krik z predsália) 

Ja by som to dokončil.  

(poznámka:  krik z predsália) 

Dobre. Ja by som to doko. Ja. Môžme na seba 

vykrikovať, alebo môžme sa aj normálne rozprávať jak 

poviete vy.  

Práve preto sa dohodneme so so šéfom dajme tomu, 

alebo nejakým vašim predstaviteľom a ja tam veľmi rád 

prídem a môžme si to povedať. Zoberiem tam našich, našich 

kolegov, ktorí to riešia. 

(poznámka: počuť z predsália krik „Kedy prídete? „) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 530 

Je tu Jakub Kmeť niekde?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  primátor sa zasmial) 

Dobre. Nechajte ma, nechajte ma iba. My. Nechajte ma 

iba dokončiť a potom sa dohodneme.  

Čo sa týka. To znamená, že. 

A ešte chcem jednu vec povedať, vážení obyvatelia 

Nobelovej.  

Ja viem, že je dôležité pre vás, keď niekde ste 

a žijete tam päťdesiat rokov. Ja to, ja tomu rozumiem. Ale 

musím byť úplne úprimný. Ja ako primátor, pre mňa človek, 

ktorý na tej ulici býva dva týždne a ktorý tam býva 

päťdesiat rokov je ten istý Bratislavčan alebo 

Bratislavčanka a tak sa musím  k nemu aj stavať. Rozumiem 

tomu, že máte nejakú väčšiu vzťah k tomu územiu, alebo že 

tam bývate, ale pre mesto a pre zákony sú tí ľudia rovnakí 

Bratislavčania.  

V každom prípade chcem povedať, že budeme to riešiť. 

Ja sa na to pozriem. Viem o tomto probléme, lebo mi písali 

obidva tábory. A a neposielame mestskú políciu len na vašu 

ulicu. Nie je to, že niekto si povedal, že práve Nobelovu. 

Tam to ideme ukázať. Sú aj iné zóny, kde začíname jasne 

hovoriť všetkým autám, ktoré stoja na chodníku, že pokiaľ 
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nenechajú meter a pol voľný v zóne, kde môžu nechať meter 

a pol voľný, nemôžu tam stáť.  

Takže, aby ste to chápali, že ide o širšie úsilie.  

Čo sa týka výstavby.  

Ja tu mám odpoveď na petíciu. Ja sa ospravedlňujem, 

petícia nám prišla 8. augusta tohto roku. Doteraz. My sme 

na ňu odpovedali v podstate veľmi rýchlo, ale ne neo 

neinformovali sme vás o záveroch hodnotenia.  

Ja iba citujem z tej petície dve vety. 

Máme za to, že predmetné stabilizované územie, ktoré 

spadá do ochranného pásma železničných tratí a kde 

v súčasnosti sa nachádza verejne prístupná zeleň so 

vzrastlými stromami je natoľko špecifickým územno-

technickým krajino-ekologickým urbanistickým problémom, že 

sa ním opätovne a podrobnejšie budeme a zaoberáme.  

Posledné tri vety.  

Existujúce plochy zelene, zeleň líniová a plošná, 

považujeme za významnú a nevyhnutnú súčasť obytných celkov 

v územiach slúžiacich hlavne pre bývanie vo viacpodlažných 

bytových domoch.  

O záveroch hodnotenia budú osoby podporujúce petíciu 

informované.  
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Za čo sa opravedlňujem je, že to hodnotenie, ani ten 

záver ešte nemáme. Zaoberáme sa tým.  

Takže, to môže slúžiť na to, aj na to stretnutie 

a trvá nám to proste.  

Ospravedlňujem sa.  

Vy viete, že sme viaceré vydané záväzné stanoviská 

predchádzajúcich vedení mesta preverovali, niektoré sme 

potvrdili, niektoré sme eee nepotvrdili a zmenili sme to. 

Ak to stanovisko bude ale v poriadku so všetkými právnymi, 

legislatívny a inými rámcami nášho mesta, budeme ho musieť 

potvrdiť. My ná na neho pozeráme. Keď to bude len trochu 

možné, veľmi rád ho nepotvrdíme. 

Ja by som prešiel ešte k tretej veci, a to je hluk, 

ktorý je vo vašej zóne.  

Eee. My sme o tom diskutovalí, diskutovali sme o tom. 

Alebo viete čo, hluk môžme potom vyriešiť. Ide o tú 

valcovňu plechov. Nebudem vás zdržovať, lebo máme aj ďalší 

program. 

To znamená, že ja vás poprosím, cez asi poslancov na 

Nového Mestu sa vieme stretnúť. Ja sa určite nebudem bráni, 

brániť a prídem medzi vás, pozrieme si to aj na mieste 

a skúsime nájsť nejaké riešenie tejto situácie.  
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Ja vám ďakujem, že ste sem dneska prišli. Veľmi si to 

ceníme. Je možné, neviem či to stihneme do Vianoc, ale 

v Novom roku, možno aj do Vianoc. Ten program je veľmi  

(poznámka: vrava v predsálí) 

Rozumiem. Že tam je, tam je tá urgencia.  

Takže my máme, my máme aj poslancov, ktorí sú 

novomestskí poslanci tu na magistráte priamo, takže budeme 

sa s nimi baviť.  

Ešte raz, neviem vám podať všetkým ruku, ale ďakujem, 

že ste prišli. A verte mi, že to nebolo na, na, na zbyt 

zbytočné.  

Dúfam, že ste pochopili trošku, alebo to, čo som 

hovoril aj ja.  

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ďakujem pekne. 
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BOD 22 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme v rokovaní mestského zastupiteľstva.  

Ďalší bod máme.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Bod číslo dvadsaťdva. A čakám, že mi tu naskočí, 

alebo.  

Áno, bod číslo dvadsaťdva, Správa o výsledkoch 

kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Takže, poprosím pána Miškanina.  

Pán Miškanin,  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň prajem. 

Ja by som vám v krátkosti prezentoval výsledky 

kontrol, ktoré v predchádzajúcom období vykonal náš útvar.  

Vykonali sme tri kontroly.  

Prvá kontrola bola vykonaná na hlavnom meste. Bola to 

kontrola hospodárnosti, účelnosti a účinnosti vynakladané 

finančných prostriedkov na reprezentačné a propagačné 

účely.  

Kontrolované obdobie rok 2017, 18 a prvý polrok 2019. 

Vychádzali sme pri tejto kontrole s interného 

predpisu číslo 29 z roku 2015, ktorý jasne de definoval 

zásady čerpania finančných prostriedkov na reprezentačné 

účely.  

Nebudem prechádzať všetky detaily tejto správy. 

Viacmenej pristúpim až k záverom.  

Nejaké zásadné porušenie sme nenašli. Prijali sme 

odporúčania pre, pre kontrolovaný subjekt a odporúčali sme 

kontrolovanému subjektu, aby hlavne pristúpil 

k aktualizácii rozhodnutia číslo 29 z roku 2015 z toho 

dôvodu, že bolo neaktuálne, neboli tam správne niektoré 
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veci uved uvedené a hlavne tam neboli nejaké limity, ktoré 

si myslíme, že by mali byť.  

Tuná iba chcem poznamenať, že do času predloženia, 

alebo 7. októbra už aj magistrát vydal, alebo pán primátor 

vydal nové Rozhodnutie číslo 12/2019. 

Ďalej odporúčali sme aktualizovať internú smernicu 

o verejnom  obstarávaní z toho dôvodu, že sme dospeli 

k záveru, že niektoré služby sa ako keby na objednávaní 

kateringu sa ako keby delili a ak keby sa vykonala jedna, 

jedna súťaž na obdobie, dajme tomu, dvoch rokov, tak asi by 

možno to mohlo byť aj lacnejšie, ale hlavne by, by nedošlo 

k nejakému takému z nášho pohľadu nejakému deleniu zákazky. 

Ďalej čo sa týka predkladaní vyúčtovania výdavkov na 

reprezentačné účely, našli sme tam rôzne nejaké formálne 

chyby. Niekedy neboli úplne vypíšané tie krycie listy, 

neboli buď priložené menné zoznamy ľudí, ktorí sa 

zúčastnili na jednotlivých akciách a podobne.  

Taktiež odporúčali sme ven venovať vyššiu pozornosť 

zákonu o účtovníctve z toho dôvodu, že niektoré faktúry, 

ktoré boli predložené dodávateľmi, nespĺňali všetky 

náležitosti dané zákonom.  

A opakujúci sa problém, možno to poznáte, vždy keď je 

no nový rok, tak prvé tak prvonarodenému dieťaťu dáva 
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primátor päťsto Eur. Táto problematika v účtovníctve mesta 

dlhé roky nebola nijako riešené, a preto sme odporúčali, 

aby sa to vyriešilo aj v tom, v tej aktualizovanej 

smernici, alebo aktualizovanom rozhodnutí.  

Kontrolovaný subjekt k zisteniam nemal námietky.  

Druhá kontrola bola v Dopravnom podniku.  

Kontrolovali sme v zmysle uznesenia mestského 

zastupiteľstva dodržiavanie všeobecne právnych predpisov, 

interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti, účelnosti pri hospodárnosti s finančnými 

prostriedkami v procese obstarávania využívania služobných 

motorových vozidiel. 

Kontrolované obdobie bol rok 2015 až 2018. To 

znamená, štyri roky.  

V Dopravnom podniku keď sme v podstate sa zamerali, 

tak spravím už iba, iba jednoducho záver.  

Riadne vykonával verejné obstarávanie. V roku 2014 

vykonal jedno obstarávanie. V roku 2018 vykonal ďalšie 

verejné obstarávanie.  

Čo sa týka počtov vysúťažených motorových vozidiel, 

predmet v predpokladanej hodnote zákazky si urči určili 

určité počty motorových vozidiel, ktoré organizácia ako 

taká bude využívať. Zadefinovali pri jednotlivých 
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kategóriách vozidiel aj predpokladané ročné nájazdy 

kilometrov. Tieto vysúťažili. A tuná by som v podstate 

chcel aj aj z môjho miesta pochváliť, že jednoducho, 

v priebehu tohto obdobia Dopravný podnik ak zistil, že dané 

vozidlo nevy 

(poznámka: vypol sa mikrofón prednášajúceho) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím ešte mikrofón pre pána kontrolóra. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak ich jednoducho v podstate vrátil. Čiže, tým pádom 

keď sa bavíme, že v roku k 31. 12. 2015 mal Dopravný podnik 

päťdesiatjedna osobných motorových vozidiel, tak k 31. 12. 

2018 mal už len dvadsaťsedem motorových vozidiel.  

To je na strane desať (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) číslo jedna.  

Čiže, poju po po porovnali sme aj vysúťažené ceny 

operatívneho lízingu za jednotlivé vozidlá s trhovými 

cenami. Nenašli sme zásadné rozdiely. Čiže, konštatujeme, 

že tam nebolo nejaké, nejaké značné odchýlky.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 539 

Čo sa týka využívania motorových vozidiel, Dopravný 

podnik viacmenej využíval tieto motorové vozidlá len na 

služobné účely. Nevyužíva ich na súkromné účely. Čiže, 

nekontrolovali sme proste využiteľnosť na súkromné účely, 

keďže ich nevyužívajú.  

A sa, a ešte sme sa pozerali na, na ich interné 

smernice.  

Čiže, reálne môžem skonštatovať, že jediné nejaké 

také nejaký nedostatok sme zistili, že a odporúčali sme 

kontrolovanému subjektu zverejniť informáciu o sume 

skutočne uhradeného plnenia z Rámcovej zmluvy zo dňa dve 

17. 3. 2014 o prenájme motorových vozidiel. 

Kontrolovaný subjekt predko pred loženým odporúčaniu, 

alebo predloženom nému návrhu správy nemal námietky.  

Čo sa týka odporúčania, toto už aj zrealizoval. 

Čiže, reálne môžem skonštatovať, že Dopravný podnik 

je v tejto oblasti úplne v pohode.  

Čo nie je v pohode je v podstate Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, lebo keď sme si danú spoločnosť 

prezreli v tom duchu ako aj Dopravný podnik, tak môžem 

skonštatovať, tak iba odrážkovito: 

• béveeska (BVS) nevykonávala žiadne verejné 

obstarávanie,  
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• vozový park zabezpečovala prostredníctvom zmluvy 

uzatvorenej z medzi bévees (BVS) a objednateľom 

a a intro Infra servisis (Infra services). Bola to 

zmluva z roku 2008, ktorá mala neskôr dodatky.  

(poznámka: odkašľanie) Pardon.  

My sme mali k dispozícii len časť šesť Doprava, 

nájom osobných automobilov. Prešli sme si danú, danú 

zmluvu a konštatujeme, že tie, tie ceny za prenájom 

motorových vozidiel, ktoré fakturuje Infra servis 

(Infra services) spoločností bévees (BVS) a tá cena 

pozostáva z troch zložiek, to je cena nájmu, cena 

služby a cena za džípíes (GPS) monitoring vozidiel, 

keď sme si to aj napočítali, dochádza došli sme 

k sume, že za roky 2015 až 2018 za dvestoštyridsať 

dva vozidiel v podstate zaplatila Bratislavská 

vodárenská spoločnosť dodávateľovi, to znamená Infra 

servis (Infra services) deväťtisícstopäťdesiat deväť 

miliónov stopäťdesiatjedna sedemstotridsaťsedemtisíc 

Eur. To je bez dépéhá (DPH). Samozrejme, plus na to 

ešte teda napočítať prejazdenú péháem (PHM). 

Aké máme nejaké zásadné zistenia?  

Zastávame názor, že takzvaná inhaus in haus (in 

house) výnimka sa predpokladá využíva hlavne vtedy, ak 

materská spoločnosť si zriadi dcérsku spoločnosť a táto 

dcérska spoločnosť dodáva nejaké služby materskej 
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spoločnosti. To je v poriadku. Ale v našom prípade Infra 

servis (Infra services) dodávala služby prenájom motorových 

vozidiel pre bévees (BVS), ale tieto autá vlastne nemali. 

Oni ich brali cez operatívny lízing cez ďalších 

subdodávateľov.  

Čiže, tam aj keď konštatujeme, že vidíme nejaké 

obchádzanie verejného zákona, zákona o verej verejnom 

obstarávaní, tak myslíme si, tak odva odkazujeme na na túto 

in haus (in house) výnimku, ktorá nebola dodržaná.  

• Zamerali sme sa taktiež aj na zve na povinné 

zverejňovanie dokumentácie, zmlúv a faktúr.  

Bévees (BVS) je povinnou osobou, ktorá je povinná 

zverejňovať tieto údaje, ale za roky 12, 13 sme 

viacmenej ne nenašli ne ne zverejnené tie rôzne 

dodatky, alebo samotné 

(poznámka: vypol sa mikrofón prednášajúceho) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chcem niektoré veci ešte vyjasniť.  

Na základe predložených faktúr sme sa zamerali na 

jednotlivé kategórie vozidiel, ktoré v podstate béveeska 

(BVS) si prenajímala od Infra servis (Infra services). 

Porovnali sme tieto su sumy prenájmu s trhovými cenami. 

Došli sme k záveru, že je to v podstate predraženo cca 

päťdesiat percent. 

Čo sa týka prevádzkovania motorových vozidiel, tam 

sme našli v zvážne porušenia z toho dôvodu, že majú síce 

internú smernicu, interná smernica bola jedna z roku 2014, 

druhá z roku 2017, jasne definovala, že je možné a používať 

služobné vozidlá aj na súkromné účely. Bolo zadefinované za 

akých podmienok a kto môže využívať tieto vozidlá na 

súkromné účely. Bolo aj zadefinované viacmenej ak 

zamestnanec bude využívať vozidlo na súkromné účely, čo za 

to zaplatí. (poznámka: nezrozumiteľné slovo) v týchto 

smerniciach bolo že sa platilo paušálne tridsať percent ako 

keby z prejazdeného péháem (PHM).  

Keď sme si pozreli, že vlastne ako to vykazovali, tak 

sme zistili, že tie vozidlá, ktoré boli používané na 

súkromné účely a služobné účely, tak viacmenej nemali 

zainštalované džípíes, čiže reálne nie je možné vykonať 

knihu jázd. Čiže žiadna elektronická kniha jázd, ani žiadna 
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kniha, písomná kniha jázd. Čiže reálne nie je možné 

odkontrolovať či v danom mesiaci prejazdil desaťtisíc 

kilometrov služobne, alebo súkromne. Bez ohľadu na to, vždy 

béveeska (BVS) mu strhla tomu zamestnancovi tridsať percent 

z ceny prejazdených péháem (PHM). 

A čo sa týka nejakého záve záveru, myslíme si, že ak 

by bévees (BVS) riadne verejne vyobstarala tie motorové 

vozidlá, ak by riadne určila, že nie všetky vozidlá, ktoré 

má k dispozícii najazdia ročne tridsaťtisíc kilometrov, ale 

by to bližšie špecifikovala, mohlo by dô, mohlo dôjsť 

v minulosti k úspore finančných prostriedkov. Takto sa 

vynaložilo dosť veľa finančných prostriedkov, ktoré my 

hodnotíme, že boli vynaložené nehospodárne. 

Kontrolný subjekt bol oboznámený s odporúčaniami, 

ktoré sú uvedené na strane dvadsaťpäť. Nemal námietky a do 

30. 11. predloží správu o plnení prijatých opatrení. 

Dôkaz. Ak by ste mali záujem, my sme ešte vykonali 

porovnanie rôznych iných cien áut, za ktoré kupovala, alebo 

prenajímala béveeska (BVS) od Infra servis (Infra services) 

a reálne čo by bola za trhovú cenu. Môžem to vysvietiť ak 

by bol potom neskôr zájem.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči,  

pán poslanec Vagač. 

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

Ďakujem. 

Pozrel som si tú vašu správu. Ďakujem za, za 

vykonanie kontroly v takejto miere. 

Priznám sa, že, že tie čísla, hlavne z tej bévees 

(BVS) sú dosť hrozivé, lebo mmm prísť takýmto spôsobom 

o približne o štyri a pol milióna Eur bez dépéhá (DPH), to 

je veľa peňazí. 

Ja sa pýtam, že či je možné, ako pokračovať ďalej. Či 

vy dávate teraz nejaký podnet orgánom činným v trestnom 

konaní, alebo, alebo to musí urobiť ako akcionár, alebo. 

Ja sa. Čiže, myslím si, že mali sme prednedávnom tu 

to školenie k dozorným radám a k tým zodpovednostiam. Čiže, 

myslím si, že, že v tomto smere by sme mali brať niekoho na 
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zodpovednosť, lebo toto bolo nehospodárne nakladanie 

s majetkom.  

Čiže, ak nie vy, tak pani námestníčku poprosím teda 

na odpoveď, že čo s tým pokračujeme ďalej spraviť, aby to, 

tá kvalitná práca jak sme mali minule v Dopravnom podniku, 

teraz v béveeske (BVS), aby nevys nevyšla  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

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

na  na (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. 

Ja len veľmi rýchlo zareagujem. 

Budeme podávať trestné oznámenie, my aj Bratislavská 

vodárenská spoločnosť. A tak, ako to bolo aj komunikované 

v tlačovej správe, pán primátor požiadal, alebo vedenie 
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mesta požiadalo pána Miškanina, aby pokračoval v kontrole v 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.  

S faktickou, nech sa páči, pán  Cmorej. 

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

Chcem k tomu ešte dodať. Ja som v dozornej rade 

béveesky (BVS) ako eee ako viacerí kolegovia, že aktuálne 

sa rokuje s tými, s tými firmami, ktoré poskytujú 

operatívne lízing o znížení ceny a nejaké autá sa budú aj 

vracať. Už sa presne nepamätám, že (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) koľko tých áut je.  

Ešte neviem, či bolo spomenuté, že v podstate 

béveeska (BVS) si na základe zmluvy s Infra servisis (Infra 

services) nemohla tie autá zaobstarať sama, lebo tam 

v podstate bolo to vyhradené do tej, do tej neslávnej 

eselans (excellens) zmluvy pod hrozbou nejakej zmluvnej 

pokuty. A teraz je v podstate taká dohoda, že tie autá by 

mali sa z tej eselans (excellens) zmluvy vyňať, ak sa to 

teda podarí a a previesť priamo pod béveesku (BVS). 

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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Pokračujem, v diskusii pokračuje pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

No, pochopiteľne tá, ten bod tri, kde sa hovorí o tej 

kontrole bévees (BVS), respektíve sekundárne aj o tej Infra 

servisis (Infra services) budí naozaj pozornosť, lebo teda 

nie len to, že teda sa to tam vyčísľuje na štyri a pol 

milióna, ale už ten záver, ktorý teda, časť z neho 

prečítam, lebo skutočne, je to tam dosť, dosť priamo 

a výslovne povedané, že: 

Kontrolná skupina zistila závažné nedostatky, pretože 

ten kontrolovaný subjekt, to znamená béveeska (BVS) svojim 

omisívnym správaním, teda nekonaním, alebo sa tvárili, že 

to nevidia, prispeli k nehospodárnemu a neefektívnemu 

nakladaniu s verejnými financiami, to je prvá vec.  

A druhá vec je, že napriek prepojeniu medzi Infra 

servisis (Infra services) a béveeskou (BVS) ktorý mal 

slúžiť na účely zabezpečenia obchodných aktivít 

generujúcich zisk, dochádza prostredníctvom zmluvy 

k odčerpávaniu verejných zdrojov v rozpore so zákonom, ku 

ktorým sa bez riadnej súťaži dostávajú tretie subjekty.  

Čiže, inými slovami, Infra servisis (Infra services) 

a zmluva s Infra servisis (Infra services) je, je vytvorená 
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za účelom tunelovania béveesky (BVS). To je inými slovami 

toto povedané, čo som teraz čítal.  

A druhá vec je, že ľudia priamo v béveeske (BVS) 

napomáhaniu tunelovaniu béveesky (BVS). 

To je vlastne záver, ktorý tu je povedaný slušne, ale 

neslušne to znamená toto. 

Čiže, jedna vec je, že sa podá trestné oznámenie, ale 

druhá vec sa pýtam teda, že či, kto teda prispel k tej béve 

v tej béveeske (BVS) k tomu omisívnemu konaniu? Či tam tí 

ľudia ešte sú? To by asi aj tá dozorná rada mohla vedieť. 

Naši kolegovia. Či sú už prichystané nejaké výpovede tým 

ľuďom? Pretože v niektorých podnikoch, napríklad v OLe 

(OLO), už ľudia nie sú. Tí, ktorí by mohli byť zodpovední. 

Že už odišli sami, alebo boli vyhodení. Či v béveeske (BVS) 

je tiež tento prí, či je toto takisto ten prípad? Lebo tu 

sa to o tom hovorí.  

No a potom čo sa bude diať so samotnou zmluvou s 

Infra servisis (Infra services), lebo nám o nejakú dobu 

končí tá zmluva? A keď slúži iba k tunelovaniu béveesky 

(BVS), tak ja myslím, že je jasné, čo by sa s ňou malo 

stať.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja len chcem upozorniť, že aj pán Miškanin už 

premieta niektoré tie dáta, ktoré sú súčasťou tej jeho 

správy. 

A poprosím o reakciu pána Cmoreja.  

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

Eee. Ďakujem, Milan, že si položil tú otázku. 

Niektoré osoby už museli odísť, ešte ich asi pár odíde.  

A možno ešte dneska, ak budeme uznášaniaschopní na 

bod Rôzne, tak tu ešte príde nejaký návrh. Lebo už ste to 

vlastne počuli aj v tej, alebo teda videli aj v tej 

mejlovej (mailovej) komunikácii, že žiaľbohu, nejakí 

akcionári iní béveesky (BVS) sa nám tam snažia zabetónovať 

jedného veľmi toxického pána. Takže, ešte možno k tomu 

dôjdeme.  

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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Potom ešte na záver asi zareaguje aj pán Miškanin.  

Ale teraz pokračuje v diskusii pani Pätoprstá.  

Nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som sa chcela spýtať pána kontrolóra. Vy asi 

viete, však keď teda nastúpilo nové vedenie magistrátu, tak 

dozorná rada sa obrátila s veľkou dôverou na teda nového 

hlavného akcionára pána primátora, pretože pôvodný pán 

primátor Nesrovnal bol upozorňovaný dozornou radou takmer 

na v každom bode kedy sme re rokovali o Bratislavskej 

vodárenskej čo sa tam deje, ale v podstate sa ako keby tá 

náprava nestala.  

Bolo tam, bola tam aj dozorná rada Infra servisis 

(Infra services), ktoré si nevykonávala svoju, svoju 

činnosť, aj keď tam bol, malo mesto zástupcu jedného 

z poslancov, pána Weinštuka.  

A chcem vás veľmi pekne poprosiť, eee, ja by som bola 

rada keby ste nadviazali na tie upozornenia dozornej rady 

z minulého volebného obdobia, že aj ten presun kompetencií, 

aj informačného systému na Infra servisis (Infra services) 

je veľkou hrozbou pre samotnú funkcionalitu a funk, 

funkčnosť Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorá je 
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úplne závislá teraz na Infra servisis (Infra services) 

a tieto činnosti sa diali nad rámec zmluvy a s veľkou 

podporou vtedajšieho vedenia napriek viackrát upozorňovanie 

dozornej rady, ktorá bola, ktorá už sa obracala na štátne 

orgány keďže, keďže hlavný okcio akcionár nereagoval.  

Či vy aj, teda s vami som komunikovala a dostala som 

aj ďalšie informácie, že vy ako hlavný kontrolór môžete 

robiť kontrolu aj v Infra servisis (Infra services), 

pretože tie indície od dodávateľov Infra servisis (Infra 

services) boli také, že Infra servisis (Infra services) ich 

žiadala o zvýšenie ceny. Čo mne dupkom vlasy vstávali, 

pretože každá firma má záujem od dodávateľa si vyžiadať 

nižšie ceny, nie vyššie ceny. Ale pointa bola v tom, že tá 

zmluva esel (SLA) hovorila o nejakom percente, ktorý musí 

potom samozrejme Infra servisis (Infra services) dostať.  

Čiže, boli tam veľmi manipulatívne tie ceny a ne, my 

sme sa k tomu nemohli dostať ako dozorná rada.  

Čiže, keď vás môžem poprosiť, pokračovať aj v tej 

kontrole eee toho, čo sa presunulo na Infra servisis (Infra 

services). 

A nie len to. A my sme upozorňovali ako dozorná aj na 

to, že t, teda rada na to, že presunom tých eee toho 

informačného systému, mohlo dôjsť k posunutiu osobných 
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údajov k tretej osobe. Čiže, neoprávnenému nakladaniu 

s i s eee, teda s týmito informáciami.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

poslankyňa MsZ: 

Čiže.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Myslím, že na mnohé z toho čo ste sa pýtali, bude 

reagovať pán Cmorej ako za dozornú radu. A potom na koniec 

poprosím aj pána Miškanina. A ja sa vyjadrím tiež na záver. 

Nech sa páči,  

pán Cmorej. 

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

Eee. Len na časť.  
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Inak, je nás tu viac za za dozornú radu, pozerám, že 

aj pán Krúpa, tak ako pokojne sa aj niekto iný zapojte. 

Len som chcel k tomu, že aj ten informačný systém by 

sa mal previesť teda na na naspäť do bévees (BVS), teda 

aspoň taká je dohoda. Uvidíme. Že?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

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

Áno.  

A máme tam aj jedného pána teraz, ktorý je tam najatý 

na analýzu toho, čo to ten informačný systém vlastne je 

a či nám ho nemô nemôže spravovať aj niekto iní, aj len 

teda ten, kto tam je teraz. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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: 

Ja ešte doplním otázku na pána hlavného kontrolóra. 

My sme poskytovali ako dozorná rada nejaké informácie 

pre enkáú (NKÚ). Už vyšla tá správa enkáú (NKÚ), alebo ešte 

nie? Ja teda neviem. Čakám na ňu.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, budeme odpovedať. 

Nech sa páči,  

pán Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja sa teda, pán kontrolór, podľa to, podľa tej správy 

esela (SLA) zmluva je teda platná, alebo nie je platná? 

Lebo keď je to porušovanie in hoaus (in house) výnimky, tak 

potom všetky služby, ktoré sú vezá v esela (SLA) zmluve, 

tak je, tak je to obchádzanie obstarávania, okrem možno, 

možno len robotníci, ktorí sú zamestnaní v v Infre, 

a robia, robia priamo servisnú nejakú, nejakú službu, ktorú 

majú, na čo bola zriadená táto spoločnosť, takže asi len 
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táto časť je potom v poriadku. Všetko ostatné je 

obchádzanie verejného obstarávania.  Podľa tej vašej 

správy. Či?  

Čiže dobre. Potom.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Na koniec. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Áno, jasné. 

Eee. Kontrolóra to isté jak sa, jak sa pýta pani 

Pätoprstá. Kontrola v Infra servisis (Infra services) 

pokiaľ viem, keďže sedím tam v dozornej rade, že tam 

prebieha, som sa chcel spýtať, či tiež potom vieme dostať 

tú, tú správu kompletnú sem?  

Á tiež som chcel upozorniť teda, že v prípade, že 

dochádza k obchádzaniu obstarávania, tak potom tam 

mechanizmy ítečko, tam, tam je úplne všetko. Proste, oni 

celú dobu nám vysvetľovali, že eseláčka (SLA) je platná 

a musíme ju dodržiavať napriek tomu, že my sme dlhodobo 

hovorili o tom, že táto zmluva je lacnejšie pre spoločnosť 

bévees (BVS) je lacnejšie ju vypovedať a radšej zaplatiť 
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pokutu, ako, ako fungovať ďalej. Bohužiaľ, sme tam, kde 

sme. 

Ale chcel som ešte povedať, a teraz neviem čo. Jaj. 

Pán riaditeľ Stanke, ktorý bol poverený riadením po 

odstúpení pána riaditeľa Hutkaia, tak pokiaľ viem, lebo 

v dozornej rade preposielal veškerú komunikáciu, tak pokiaľ 

viem, prebieha, alebo teda rokoval, už tam nie je, už je 

vymenený, rokoval o zľavách na, aj na, a nááá ko, náá autá. 

Neviem či mechanizmy, ale na autá rokoval. Vyrokoval nejaké 

zľavy. Snažil sa aj nejaké autá vrátiť. Popri tom, popri 

tom mal. 

Bože, vypadáva mi pamäť. Už som unavený.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak ideme asi ďalej?  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Nie, nie. Ešte mám čas. Nie? Ešte môžem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jaj, okej. Dobre. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

(poznámka: poslanec sa zasmial) 

Eee. Aha. Pán Stanke tiež žiadal tak, ako naša 

dozorná rada v minulosti, aj pán Stanke žiadal revíziu 

esela (SLA) zmluvy už v apríli, čiže aj to dočasné vedenie, 

ktoré bolo v spoločnosti Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, jednoducho odmietli sa tomuto venovať. 

Odmietli. Lebo písali listy, ja tie listy mám keď písali 

komunikáciu späť, že jednoducho, to je, nepoznám ten dôvod 

prečo sa tak dialo, ale ja verím, že to nové vedenie naozaj 

pristúpi k tomu, eee.  

A tými neštandardnými praktikami, akým, akými, akými 

sa aj pán Stanke dostal do nejakej pozície, myslím tým 

odpočúvanie, pani Kratochvílová, asi viete o čo ide?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nevie. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

A.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nevie. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

A vy jak viete, že nevie?  

A ja len hovorím o tom, že pri tom, pri tom 

odpočúvaní, pani Kratochvílová, vy ste, vy ste nakladali s, 

s neoprávnene získanými informáciami, ktorými ste sa 

snažili riadiť, alebo o, alebo obmedzovať chod spoločnosti.  

Pán Stanke ani nevedel dorobiť ostatné veci, lebo 

hneď na druhý deň došli listy, že nesmie podpisovať 

dodatky, ktoré vyrokoval zľavy, (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Táňa Kratochvílová. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No, revízia esela (SLA) zmluvy prebiehala. Prebiehala 

ešte aj pred tým, ako ju mal v rukách pán hlavný kontrolór. 

Spoločnosť Infra servisis (Infra services) o tom veľmi 

dobre vedela.  
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To, čo ste povedali, voči tomu sa ostro ohrádza, 

ohradzujem, to považujem za nepatričné čo ste povedali. 

Máme listy, ktorými žiadame a môžeme ich teda doručiť, 

alebo respektíve Bratislavská vodárenská spoločnosť ako 

jeden z akcionárov spoločnosti Infra servisis (Infra 

services) žiadal vedenie Infra servisis (Infra services) 

o to, aby nakladali s financiami zodpovedne, racionálne.  

Takže toto všetko čo ste povedali sa nezakladá na 

pravde. 

A čo sa týka toho odpočúvacieho zariadenia, veľmi ma 

prekvapuje, že používate takéto argumenty.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja len hovorím o faktoch, že pán riaditeľ, ktorý tam 

bol, bol za, za dobu, čo ja evidujem Infra servisis (Infra 

services), prvýkrát v živote sa stalo, že niekto 

sprístupnil informácie či pánovi kontrolórovi, či dozornej 

rade, či komukoľvek, kto sa pýtal z mesta, alebo 

akcionárom. Bol jediný, ktorý sprístupnil informácie, ktorý 
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pustil do toho procesu, že sme konečne do toho videli. 

Vymenili ste ho a všetko, čo spustil, sa zastavilo. 

Zastavilo sa to. A zastavilo sa to práve vtedy, keď, keď 

vy, pani Kratochvílová, ste mu, ste proste, lebo tak, takú 

informáciu sme dostali. Vy ste nakladali z informáciami, 

ktoré boli získané z odpočúvania.  

To znamená, že celý ten proces,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

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 mám iba jednu otázku  na vás, pán Jenčík. Odkiaľ 

máte túto informáciu? Mne ste nevolali a mňa ste sa ani raz 
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na toto nespýtali. Takže, poprosím vás, ak máte takéto 

závažné informácie, spýtajte sa priamo mňa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. Môžte.  

Pán Jenčík. 

Môžte, pán Jenčík, lebo to bola. Áno.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Som členom dro dozornej rady v Infra servisis (Infra 

services). Čiže, informáciu sme dostali, dostali od 

riaditeľov, ktorí, ktorí podali podnet aj na vyšetrovanie, 

že takto sa to dialo. 

Čiže, tu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Mmm. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

To ja. Ak. Dobre. To, ja to nechcem riešiť. Ja to  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja, ja sa vyjadrím k tomu trochu. 

Pre mňa ide o fantómovú kauzu, hoax. Vec, ktorá 

proste akýmkoľvek spôsobom mala byť zneužívaná na to, aby 

naštrbilo nejaké, nejakým spôsobom eee dôveru v nové 

vedenie.  

To, že niekto s tým vôbec akýmkoľvek spôsobom spája, 

spája Táňu Kratochvílovú považujem za drzé. A takto sa na 

to pozerám. Lebo naozaj.  

A to som veľmi prekvapený, že vy ste sa tej teórie 

tak chytili, pán poslanec. Ja by som bol rád, keby ste 

kopali za mesto. To by veľmi pomohlo aj všetkému. 

Nech sa páči,  

pán Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Práveže kopem za mesto. Lebo prvýkrát, prvýkrát sa 

stalo, že nejaký z riaditeľov z in v Infra servisis (Infra 

services) vyrokoval zľavy pre, pre Bratislavskú vodárenskú 

spoločnosť, čo je pre mesto, má, máme tam väčšinový podiel, 
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a prvýkrát sa stalo, že niekto robil niečo výhodné pre, pre 

mesto, alebo akcionárov bévees (BVS) a jednoducho, 

zastavili to, zastavili to.  

Tu mám kopec. Te, tá, tú dokumentáciu dostávala celá 

dozorná rada. Čiže. Už neviem jak to mám povedať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pome asi ďalej. To bude asi lepšie v tomto prípade.  

Lebo viete, aj mmm. Už v dnešnej dobe už nemáte 

nejaké penzum informácií iba vy, ale zrazu máme nejaké 

veľmi silné penzum informácií iba my. Neni dobre, aby sme 

to začali tu proste sa dohadovať a vyťahovať. Lebo to 

nebude dobré.  

Pani starostka Čahojová, 

pome na to.  

Po, poďme na to. Povieme si potom, lebo to.  

Nech sa páči,  

máte slovo. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme sa venovať kontrolórovi. 

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

Stratila som pár sekúnd cenného času. 

Kto za koho kope a kto za koho kope v tomto meste 

musí byť pre bežného poslucháča aj pre nás poslancov 

niektorých veľmi, veľmi ťažké rozlíšiť.  

A myslím si, že keďže pán Cmorej upozornil na to, že 

sme na hranici uznášaniaschopnosti, tak som chcela túto 

tému otvoriť až v bode Rôzne, ale myslím si, že táto téma 

a správa pána hlavného kontrolóra je tiež dobrá, aby sme 

o tom hovorili, že momentálne, asi viete teda, že nastala 

situácia, že niektorí akcionári Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti navrhujú do predstavenstva, za člena 

predstavenstva pána inžiniera Františka Sobotu, ktorý teda 

vieme čia je predĺžená ruka a čia pravdepodobne predĺžená 

ruka bude aj naďalej.  

Ak by som náhodou prekročila limit, tak poprosím 

autometické predĺženie.  

No, problém je, že väčšina Bratislavčanov, ktorí sa 

zaujímajú o problematiku Bratislavskej vody a kanalizácie, 

tak všetci si tak nejako spájajú všetko nekalé, čo sa tam 
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deje s menom Kmotrík. Všetko sa hádže na Kmotríka. Ale 

málokto z nich si uvedomuje, že akosi ten Kmotrík tak 

v peknej symbióze celé roky fungoval aj s nominantami 

a predstaviteľmi hlavného mesta.  

To, že teraz hovoríme o nejakom drobnom segmente, 

o nejakom obchádzaní verejného obstarávania vo veci 

automobilov v béveeske (BVS), že tam bola spôsobená škoda 

možno štyri alebo päť meli miliónov, že sa proste to 

predražilo. Pri tom  ako sa prehadzujú desiatky a stovky 

miliónov v éteri v posledných mesiacoch, tak toto nejako 

obyvateľov Slovenska možno ani nevyruší. Ale mňa to teda 

vyrušuje, lebo toto išlo len o jeden segment. O automobily. 

A boli tam ďalšie. Tovary, služby a všetko možné. A mňa 

tiež naozaj zaujíma, že či preš pri všetkých tých 

dodávkach, ktoré dodávali tretie nejaké osoby pre Infru 

a potom to platila v konečnom dôsledku bévees (BVS) 

a vlastne o odberateľ vody v Bratislave.  

Takže či, či to naozaj bolo všetko obchádzanie 

verejného obstarávania, alebo či sa to týkalo len týchto 

automobilov?  

A pozoruhodné na tejto správe pána kontrolóra je aj 

to, akú to, tie autá akú to malo stúpajúcu tendenciu. Ako 

s jedlom proste rastie chuť. Ako objednávali a kupovali sa 

autá, ktoré tá béveeska (BVS) de fakto vôbec nepotrebovala, 

len dávala také drobné benefity svojim zamestnancom 
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a kolegom, ktoré nikto nekontroloval a na autách sa jazdilo 

možno aj na zahraničné dovolenky. A platil sa nejaký 

smiešny paušál na pohonné hmoty. Nikoho to nezaujímalo. 

Nikto to nekontroloval. Džípíeska (GPS) kontrolovali 

služobné vozidlá špeciálne, ktoré robili nej, ja neviem, 

nejaké špeciálne činnosti.  

Mňa to hnevá. A ma to rozčuľuje. Aj keď ide možno len 

o milión, o dva, o tri alebo o štyri.  

A ja by som bola veľmi rada, keby pán kontrolór 

všetky svoje kompetencie využil  a neobrátil sa len na 

niektoré orgány, ale sú aj iné kontrolné orgány, ktoré nás 

starostov, ale aj rôznych iných podnikateľov drobných eee 

kontrolujú s veľkou pravidelnosťou a veľkou intenzitou. Ja 

by som veľmi rada, aby toto neskončilo pri jednoduchých 

personálnych výmenách, ale aby niekto za to niesol osobnú 

zodpovednosť. A aby sme vedeli, kto to bol.  

A dovoľujem si teda pri tomto bode predniesť návrh 

uznesenia k bodu Rôzne k bodu kde je správa pána 

kontrolóra, ktorú  

po A budeme brať asi na vedomie a v časti  

Bé (B) by som žiadala teda, alebo navrhla, aby 

mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislava nesúhlasí 

s personálnou nomináciou inžiniera Františka Sobotu do 

predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 
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ktorého navrhuje do predstavenstva skupina akcionárov 

zastúpená mestami Skalica, Malacky, Stupava a Pezinok.  

V časti Cé (gong) žiadame primátora, alebo jeho 

zástupcu, aby v obchodnej spoločnosti bévees (BVS), akciová 

spoločnosť hlasoval za odvolanie z predstavenstva tejto 

obchodnej spoločnosti inžiniera Františka Sobotu a hlasoval 

za jeho opätovné za jeho nezvolenie do predstavenstva  

tejto spoločnosti. 

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani Kratochvílová,  

poďme na to. 

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 len (poznámka: nezrozumiteľné slovo) k tomu 

čo povedala pani starostka Čahojová povedala jednu vec, že 

to nebolo, alebo nie je zlyhanie jednej osoby, že 

v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a v Infra servisis 

(Infra services) je, bol nastavený teda systém, vďaka 
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ktorému teda došla tá spoločnosť tak, jak teda tam je 

momentálne. To všetko sa pom, pomaly začína rozuzľovať.  

A chcela by som povedať, že nie je to len vec toho, 

že niektorí ľudia tento systém nastavili a zneužívali. 

A teda, neboli jediní, hej? že boli to možno aj nejakí 

zamestnanci, ktorí pros sa stotožnili s tým, že toto je 

samozrejmosť.  

Takže, tam je viac otáznikov. Treba sa tým, 

samozrejme, zaoberať ešte ďalej, ale pomaly sa teda blížime 

k tomu, že budeme poznať aj tých, ktorí vlastne spôsobili 

tento stav.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Vetrák. 

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

Ja by som nadviazal na to, čo hovorila pani 

poslankyňa Čahojová, vlastne aj sa vraciam troška k tomu, 

čo som hovoril ja v tom príspevku, že teda bolo by dobré 

potom aj vedieť  aké sú ďalšie zámery hlavne vedenia mesta 

celkovo s tou firmou Infra servisis (Infra services).  

Lebo ak naozaj slúži, ako je tu v tejto správe aj 

povedané tak ľudovo na tunelovanie béveesky (BVS) a deje sa 
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to aj inde ako pri motorových vozidlách a tá zmluva nám 

končí, neviem či v dvetisíc dvadsaťdva alebo dvetisíc 

dvadsaťtri, tak určite my sa nejakým spôsobom budeme môcť 

k tomu vyjadrovať čo ďalej, pretože sa to nedá riešiť až 

v poslednom roku.  

A toto by bolo dobré si sadnúť naozaj a aj v širšom 

okruhu zástupcov poslaneckých klubov, aby sa povedalo, čo 

sa s tým s firmou chce robiť. Navyše to máme na dlhú ruku. 

My veľa oprávnení, ktoré máme voči mestským podnikom, ktoré 

sme zriadili vieme vykonávať tuná, ale voči Infra, ktorá je 

už dcérskou spoločnosťou nevieme. 

Čiže, to je aj z nášho pohľadu ako poslancov dosť 

nevýhodné. Tak to, je to, je to na dlhú ruku. A navyše, keď 

je to na tunelovanie, tak neviem. No za mňa by som povedal, 

(gong) by sme to mali zrušiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Miškanin. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Budem reagovať na niektoré otázky.  
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Čo sa týka, začnem poslednou. Viacmenej z našej 

správy nie je napísané, že to je čiste tunelovanie béveesky 

(BVS) vo všetkých oblastiach. My hovoríme, že 

v kontrolovanom segmente, to znamená, pri tých autách došlo 

k nehospodárnemu vynakladaniu verejných zdrojov, lebo tieto 

peniaze boli vytiahnuté z béveesky (BVS) a skončili 

v Infre. Prvá vec. 

Druhá vec. 

Hovoríme, že ak by béveeska (BVS) ako verejný 

obstarávateľ reálne vysúťažila tieto autá po vzore 

Dopravného podniku, tak ak sa pozriete na tabuľu, tak by 

ušetrila o polovicu menej by to, by ju to stálo.  

Čiže, preto si myslíme, že mala by postupovať ako 

verejný obstarávateľ. 

Samozrejme, v tej eseláčke (SLA), alebo v tej časti, 

ktorú nám bola sprístupnená bola, že je to viacmenej in 

haus (in house) výnimka, lebo je to dcérska spoločnosť. Ale 

my konštatujeme, že dcérska spoločnosť áno, ale ona 

nevlastnila tie autá. Keby ich vlastnila a ich prenajíma, 

je to iná vec. Alebo keby mala iné služby, ale oni si 

viacmenej možno aj iné služby objednávali u subdodávateľov. 

A potom nemá logiku, lebo vždy Infra má nejakú ziskovú 

maržu a nakoniec, na konci dňa béveeska (BVS) to má 

predražené. Preto je lepšie napriamo. 
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Čo sa týka či je planá alebo neplatná eseláčka (SLA). 

Ja celú eseláčku (SLA) som nevidel. My vychádzame z toho, 

že eseláčka (SLA) keďže bola uzatvorená a béveeska (BVS) 

ako subjekt, ktorý má zverejňovať všetky tieto veci, nebola 

zverejnená ani jej dodatky, tak asi je neplatné.  

Čo sa týka verejného obstarávania, či bolo 

obchádzanie zákona alebo nie, už v podstate niekde som aj 

čítal nejaký zástupca akcionárov dal podnet na ÚVO, ale 

samozrejme, ak vy túto správu dneska zoberiete na vedomie, 

pre mňa je to ako keby oká a môžem prijímať ďalšie kroky aj 

z pozície mestského kontrolóra. A samozrejme, potom aj 

z pozície asi akcionára bude prijímať mesto. 

Ďalej chcem aby ste si uvedomili, že my sme 

kontrolovali len roky 2015 a 2018. Ja neviem, čo sa robilo 

v spoločnosti v roku 2019, lebo to nebolo kontrolované 

obdobie.  

Ďalej spoločnosť Infra (Infra services). 

Ja som vás upozorňoval, že keď ste mi dali túto 

úlohu, že ja nemám zákonnú možnosť reálne vykonať kontrolu 

v spoločnosti Infra (Infra services). Išiel som do 

spoločnosti. Celé leto som ich presviedčal, až 8. 10. nám 

umožnili vykonať kontrolu. Sprístupnili nám prvú várku 

dokumentov a druhá várka dokumentov prišla tento utorok.  
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Čiže, my máme teraz cieľ, aby sme všetkých tých 

tisíce, tisíce faktúr prešli, skontrolovali a v novembri 

vám presta predstavíme správu za spoločnosť Infra (Infra 

services), kontrolované obdobie 2015, 2018 ale len autá. 

Čo sa týka k ostatným službám, neviem sa vyjadriť, 

neboli predmetom kontroly. Ale keďže, asi som správne 

pochopil, dostanem úlohu od primátora, odkontrolovať to 

komplexne. Odkontrolujeme komplexne. Zameriame sa na všetky 

tieto veci. Samozrejme, nejaké tisícové faktúry nebudem 

riešiť, ale od nejakej sumy a prelúskame to. A v nejakom 

časovom horizonte vám predložíme komplexnú správu a vy ako 

a väčšinoví akcionári následne sa viete po ako ďalej 

rozhodnúť čo ďalej. 

Takže, asi toľko. 

Preto chcem aj zdôrazniť, že kvitujem či už bývalé 

vedenie, alebo aj súčasné vedenie Infry(Infra services), že 

na konci dňa ma počúvli a pustili ma do Infry (Infra 

services) vykonať kontrolu. To je akože klobúk dole.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ja len krátko zareagujem, lebo aby teda nedošlo 

k nejakému nedorozumeniu. 

Ja som reagoval hlavne na to, že pokiaľ ide o tie 

vozidlá, sa tu naozaj konštatuje, že namiesto toho, aby ten 

vzťah Infry(Infra services) s béveeskou (BVS) bol založený 

na tom, že sa cez tie obchodné aktivity generuje zisk, tak 

dochádza k odčerpávaniu verejných zdrojov v rozpore so 

zákonom, čo je v podstate naozaj že tunelovanie. To je 

akože, to je úplne že popis tunelovania.  

A preto to, čo hovorila pani Čahojová aj podľa mňa je 

dôležité teda, by bolo dôležité zistiť či aj inde okrem 

tých automobilov dochádzalo k tunelovaniu. Lebo ak áno, tak 

tá Infra (Infra services) je z pohľadu mesta, podľa mňa, 

nie že zbytočná, ale proste to je, jakože jej trvanie 

ďalej, to je, to je nástroj na na znehodnocovanie majetku 

mesta. Preto by bolo dobré to zistiť.  

A to ďalšie, aj to, tá kontrola dokázala, že to nie 

je dobré riešenie pre nás, lebo nemôžeme tú kontrolu 

vykonať kedy chceme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Ďakujem pekne. 

Pokiaľ nechceme reagovať odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Milan?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Máme tu návrh, ktorý teda nie je novým uznesením, ale 

pani poslankyňa Čahojová ho naz nazvala ako doplňujúci 

návrh. Čiže budeme hlasovať na dvakrát.  

Najprv budeme hlasovať o tom jej doplňujúcim návrhu, 

ktorý vlastne znamená, že ten doterajší bod v uznesení sa 

označí ako A, o ňom budeme hlasovať až potom, ale budeme 

teraz hlasovať o bodoch, nových bodoch Bé (B) a Cé (C), 

ktoré znejú takto: 

V bode Bé (B), teda mestské zastupiteľstvo nesúhlasí 

s personálnou nomináciou inžiniera Františka Sobotu 

do Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorého navrhuje 

do predstavenstva skupina akcionárov zastúpená mestami 

Skalica, Malacky, Stupava a Pezinok.  
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Čiže, to je bod, nový bod Bé (B). 

A nový bod Cé (C) je, že žiada a mestské 

zastupiteľstvo žiada primátora, aby v obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť 

hlasoval za odvolanie z predstavenstva obchodnej 

spoločnosti inžiniera Františka Sobotu a hlasoval za jeho 

nezvolenie do predstavenstva obchodnej spoločnosti. 

Čiže, toto je ten doplňujúci návrh.  

Prosím vás, pán primátor, dajte 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 dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

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

 
-doplňujúci návrh p. Čahojovej 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

Predseda návrhovej komisie 

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

A ešte by sme mali hlasovať o bode A uznesenia, čiže 

berieme na vedomie Správu o výsledkoch kontrol vykonaných 

útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

Môžte dať, pán primátor, o tomto bode A hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov a poslankýň. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

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

 
hlasovanie o bode A 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník   
 

 
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 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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A. berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

B. nesúhlasí 

s personálnou nomináciou Ing. Františka Sobotu do 

predstavenstva obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., ktorého navrhuje do 

predstavenstva skupina akcionárov zastúpená mestami 

Skalica, Malacky, Stupava a Pezinok. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby v obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s., hlasoval za odvolanie z predstavenstva 

obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

a.s., Ing. Františka Sobotu a hlasoval za jeho nezvolenie 

do predstavenstva obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s. 

koniec poznámky) 
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BOD 23 ROČNÁ SPRÁVA O REALIZÁCII PROGRAMU 
HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY NA ROKY 
2010 - 2020 ZA ROK 2018 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvadsaťtri, Ročná správa 

o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010, 2020 za rok 

2018. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, nie. Toto sú tie moje, vidíš? Toto ja som si 

zaškrtával. Hľadaj niekde.  

RNDr. Mgr. Viera   S l á v i k o v á ,  vedúca oddelenia 

stratégie a projektov: 

Ďakujem. 

Predkladáme hodnotenie péháeser (PHSR) za rok 2018.  

Hodnotenie prebehlo ako operatívne hodnotenie. Robilo 

sa to vlastne podľa hodnotenia 91 akcií rek, aktivít 

a projektov, ktoré bole, boli vybraté jednotlivými 

oddeleniami, sekciami a rozpočtovými organizáciami mesta. 

Eee. Prebehlo to dotazníkovou metódou.  
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Mali ste možnosť, teda máte možnosť nahliadnuť do 

excelového dokumentu, ktorý obsahuje vlastne prehľad 

stručného popisu jednotlivých týchto deväťdesiatjedna 

akcií. Ale takisto tento rok okrem toho takého nejakého 

naratívu došlo aj k pridaniu hodnô hodnôt finančných, ktoré 

sa týkali jednotlivých projektov, ktoré sme spracovali aj 

vo forme grafu, ktorý vám pred predstaví kolega definitív, 

teda podrobnejšie.  

A vlastne zhodnocovalo sa to na na základe šiestich 

strategických rozvojových tém a ak máte záujem nahliadnuť 

aj do jednotlivých komisií a tých tém ako a projektov ako, 

ako boli priradené k jednotlivým komisiám máte možnosť to 

vyhľadať vlastne v tom excelovom dokumente.  

Je tieto aktivity sa hodnotili do troch kategórií, či 

sú v plnení, splnené, alebo či sa neplnia.  

A v prípade, že potrebujete viac informácií 

o konkrétnych veľmi radi vám ich poskytneme potom 

individuálne. 

A poprosím kolegu. 

Ďakujem. 
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Mgr. Eduard   D o n a u e r , oddelenie stratégie 

a projektov: 

Ďakujem za slovo. 

Dámy a páni,  

predstavujem vám nástroj, ktorý používame a budeme 

ďalej používať pri vyhodnotení eee Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja. Jeho účelom je, aby sa sprehľadnil 

vlastne to vyhodnocovanie našich strategických aktivít. 

Pokiaľ sa pozriete na ten report, tak vpravo dole 

vidíte čiastku takmer trinásť miliónov, čo predstavuje 

približne tri percentá rozpočtu, ktoré sme dokázali 

strategicky vyhodnotiť. 

Vľavo hore vidíte dve štruktúry. Tá naľavo je 

štruktúra péháeser (PHSR), napravo je štruktúra 

programového rozpočtu. Pri vlastne rozhodli sme sa prepojiť 

tie projektové zámery na, na eee štruktúru rozpočtu z toho 

dôvodu, že v rozpočte sú sledované aj merateľné 

ukazovatele, na základe ktorých následne budeme vedieť 

vyhodnotiť dopady našich aktivít mestských.  

Vpravo vidíte štruktúru podľa rozdelenia jednotlivých 

oddelení, ktoré realizovali aktivity z Akčného plánu, alebo 

teda aktivity, ktoré boli zadefinované v Programe 

hospodárskeho, sociálneho rozvoja.  
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No a potom dole vidíte tabuľku, kde sú detailnejšie 

informácie k jednotlivým projektovým zámerom v štruktúre 

teda názov, dôvod prečo bolo pristúpené k realizácii, aké 

boli výstupy, trvanie, celková finančná lokácia aktivity.  

Eee. Celý report funguje ako filter. To znamená, že 

do jednotlivých oblastí si môžte klikať. Vpravo dole v tej, 

v tej finančnej časti sa vždy prepíše potom čiastka, aby 

ste teda videli, že, že v kapitole napríklad A Bratislava 

nadregionálne centrum boli v roku 2018 realizované projekty 

za celkovú sumu tri celá dvadsaťšesť miliónov. Sú to 

konkrétne tie, ktoré tu sú potom vypísané v tabuľke.  

Report funguje aj spätne. Viete si kliknúť na 

konkrétny projektový zámer a následne sa potom prekreslí 

ktoré oddelenie bolo zodpovedné za realizáciu a v akej 

štruktúre bol ten projekt umiestnený.  

Takže, toľko k tomuto novému nástroju, ktorý budeme 

používať. 

Do budúcna tento nástroj aplikujeme na všetky 

hodnotiace správy. Pôjdeme tak ďaleko do roku 2010 ako sa 

bude dať. A postupne sa budeme snažiť harmonizovať proces 

tvorby strategického plánu z procesom tvorby rozpočtu 

mesta.  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 585 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Teraz, po tomto bode si dáme nejakú akože, že poradu. 

Dokončíme tento bod. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Áno, pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Asi by bola hanba keby sme sa neozvali k takémuto 

najzákladnejšiemu dokumentu.  

Ale ja chcem veľmi os teda oceniť teda tú poslednú 

vetu, ktorú ste povedali. To znamená, že sa bude robiť 

v prelínaní sa teda s rozpočtom. Toto ja považujem za úplne 

kľúčové. A veľmi vám chcem poďakovať. 

Ja že za tie roky teda čo tu sedím, tak konečne som 

spokojná s s odpočtom péháeser (PHSR). 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Mrva. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ja nechcem zdržovať, ale naozaj chcem veľmi pochváliť 

ako je tento materiál spracovaný. Aký veľký progres sa tam 

urobil. 

My sme to mali na komisii životného prostredia, 

územného plánovania a výstavby a naozaj klobúk dole všetkým 

ľuďom, ktorí na tom pracovali.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení, mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  

materiálu schvaľuje Ročnú správu o rel realizácii péháeser 
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(PHSR) hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 až 2020 za 

rok 2018. 

Môžte dať o tom hlasovať, 

pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Jeden hlas.  

Či nie?  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

No, okej. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Hej? A uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťtri. 

Za dvadsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 23-Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 

2010 - 2020 za rok 2018 
 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič   

J. Poláčiková   I. Polakovič   

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 

2010 – 2020 za rok 2018 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

Ročnú správu o realizácií Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 

2010 – 2020 za rok 2018. 
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koniec poznámky) 

 

 

PROCEDÚRA K ĎALŠIEMU POKRAČOVANIU ROKOVANIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz otázka. Chýba nám jeden hlas, aby sme boli. 

Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Skvelá práca.  

Aby sme boli uznášaniaschopní. Aby sme neboli 

uznášaniaschopní. To znamená, že čo navrhujete ďalej. Chýba 

nám dobrých osemnásť bodov. Dobre rátam?  

(poznámka: počuť mužský hlas „Zavolať do mezanínu.“)  

Neviem, či niekto je v mezaníne.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno?  

Prosím vás, keď ste niekto v mezaníne, prídite sem 

medzi nás, aby  sme mohli dokončiť. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A dvaja plánujú odísť. Hej? okej. To znamená, že 

skúsenejší bardi v zastupiteľstve, čo sa robievalo v týchto 

prípadoch?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Sa to prerušuje a dokončí. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo sa?  

(poznámka: počuť slová „Už idú.“) 

Dobre. Do jeden, dva.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No, to nechceme. To je koniec. Začiatok konca.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Káčer dojde.  

Poďme skúsiť ďalej a nejak to budeme riešiť dokým 

sme. Poďme na ďalšie body.  

Ak, takto. Som presvedčený, že vše všetci ste si pre 

prelúskali každý bod zo zastupiteľstva, mohli by sme urobiť 

to, tak nechcem byť zlý, ja som nútený si ich lúskať, takže 
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ja ich mám prelúskané, ale že budeme to robiť ako na, 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) ako v júni, nie že spájať 

body, ale bez predstavenia bodu. 

Nie spájať body, ale bez pre, bez úvodného slova. 

Ďakujem. 

Dobre. Už sme tu. Môžte dvaja odísť (poznámka: 

predsedajúci hovorí so smiechom), ale nikto iný nech 

neodchádza.  

Okej. Skúsime to robiť bez úvodného slova.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Okej.  

 

 

BOD 24 INFORMÁCIA O PODANÍ ON LINE 
VYJADRENÍ MESTA O UZNESENIACH O 
NESÚHLASE TRASOVANIA ROPOVODU 
BRATISLAVA-SCHWECHAT PIPELINE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak poďme ďalej. 
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To znamená, že bod číslo dvadsaťštyri Informácia o 

podaní on lajn (on line) vyjadrení, vyjadrení mesta o 

uzneseniach o nesúhlasenie trasovania ropovodu Bratislava-

Schwechat Pajplajn (Pipeline). 

Milan,  

iba, iba sekundu. Pán poslanec, ideme bez úvodného 

slova teda?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. 

Tak nemusíme o tom. 

Otváram diskusiu k tejto téme.  

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja to poviem za pána primátora.  

Chcem sa veľmi pekne poďakovať eee, že sa aj teda, že 

sa spojila župa, Petržalka a hlavné mesto v tom, že sme 

dali veľmi dôležité stanovisko pre Európsku komisiu, ktorá 

teraz posudzuje či sa nový projekt ropovodu cez Bratislavu, 

cez Petržalku a teda aj cez Žitný ostrov bude realizovať 

cez Bratislavu.  
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Ak by náhodou sa takýto projekt dostal medzi 

strategické dokumenty, je iba otázka času, kedy by dostal 

aj štatút významnej investície v štáte a tým pádom by už 

nemusel rešpektovať územný plán. Mohol by vyvlastňovať 

pozemky a bolo by to veľmi, mimoriadne nebezpečné.  

Čiže, najmä ten, najmä ten fakt, že eee by sa nemusel 

rešpektovať územný plán župy, hrozilo by, že by sa naozaj 

tento projekt realizoval.  

Takže, chcem sa veľmi pekne poďakovať mestu, že 

reagovalo veľmi operatívne.  

Hm?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Cmorej. 

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

Ja len chcem jednou vetou povedať, že ak tu ešte 

niekto bude ďakovať, tak ja za chvíľočku odchádzam. A už to 

tu ani nepríjmeme.  

Takže, len bacha na to. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie. Ďakujme. Ďakovanie je dobré. Dneska je ťažká 

nálada, takže ďakovanie je dobré.  

Pani starostka Kolková,  

nech sa páči. 

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

Bratislava - Devín: 

Takže ja už ďakovať nebudem a nadviažem na Eliškine 

slová.  

Mala by, malo byť, avizované to bolo proste 

stretnutie, rokovanie s ministerstvom hospodárstva na túto 

tému. Bude takéto stretnutie? Dá sa očakávať? Ak by bolo, 

rada by som sa zúčastnila.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Dobre. 

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

Bratislava - Devín: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite k tomu bude nejaké stretnutie.  

Pán Buocik.  

Vôbec nechápem. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Už tu nevidím starostu Ružinova. Ale takisto sa chcem 

vyjadriť, že ďakujem za toto stanovisko, pretože pôvodná 

trasa ropovodu ide v blízkosti telese, te, v blízkosti 

telesa diaľnice, ktorá obchádza celý Ružinov.  

To znamená, že sú dve mestské časti, ktoré sú 

absolútne dotknuté hypotetickou, alebo hroziacou výstavbou 

ropovodu. To znamená, Ružinov a Petržalka. 

My sme sa, toto je dlhoročná téma v Ružinove. A som 

teda veľmi rád, že, že k takémuto niečomu došlo. A vieme, 

čo tu hrozilo keď by developeri získali štatút významnej 

investície, tak si neviem predstaviť, že ako by to vyzeralo 

v prípade tohto ropovodu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Kolková, 

nech sa páči. 

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

Bratislava - Devín: 

Len sa chcem, ďakujem, opýtať pána Buocika či vie 

niečo, čo my nevieme, lebo tých trás je desať. Zatiaľ 

v jediných dokumentoch do oficiálne do dostupných je 

uvažované s desiatimi trasami niekde cez Bratislavu časť 

z nich je, teda jedna z nich je aj kdesi popri Sihoti 

a a Devín. Lebo, toto nevieme.  

To by malo byť predmetom tých rokovaní, že či vôbec, 

kde sa tie úvahy pohli. Vieme ktorá z desiatich trás?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Buocik,  

nech sa páči. 

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

Áno, ďakujem pekne.  

Pani starostka,  
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existuje uznesenie vlády, ak sa nemýlim z roku 2012, 

kde je presne prioritizovaná trasa, ktorá ide v telese 

diaľnice. Je to kvôli tomu, že aj sú vysporiadané pozemky. 

Alebo v blízkosti telesa diaľnice. Má prechádzať cez 

Prístavný most do Petržalky a potom v po Dolnozemskej, 

Dolnozemskej má prechádzať až vlastne do Rakúska s tým, že 

v prípade tej Dolnozemskej to ide úplne blízko panelákov. 

V prípade Ružinova, tým že je to v blízkosti diaľnice, tak 

sa to vlastne dotýka Prievozu, dotýka sa to Poš eee Pošne, 

Ostredkov. To znamená, že. 

Ale na vašu otázku odpovedám tým, že na toto existuje 

uznesenie vlády. Kde je prioritizovaná táto, presne táto 

trasa. 

Ďakujem pekne. 

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: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu berie na vedomie  
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Informáciu on lajn (on line) vyjadrenie mesta o uzneseniach 

a nesúhlase trasovania ropovodu Bratislava Schwechat 

Pajplajn (Pipeline). 

Môžte dať o tom hlasovať,  

pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hu. Obrovský sme. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 24-Informácia o podaní on line vyjadrení mesta o 
uzneseniach o nesúhlase trasovania ropovodu Bratislava-

Schwechat Pipeline 
 

 Prítomní: 28 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o podaní on line vyjadrení hlavného mesta SR 

Bratislavy o uzneseniach o nesúhlase trasovania ropovodu 

Bratislava-Schwechat Pipeline 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o on line vyjadrení hlavného mesta SR Bratislavy 

o uzneseniach o nesúhlase trasovania ropovodu Bratislava-

Schwechat Pipeline. 
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koniec poznámky) 

 

 

BOD 25 AKTUALIZÁCIA CELOMESTSKÉHO ZOZNAMU 
PAMÄTIHODNOSTÍ BRATISLAVY  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Aktualizácia celomestského zoznamu 

pamätihodností Bratislavy. 

Otváram diskusiu k tejto téme. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo sa deje? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť mužský hlas: „Ukončuješ komisiu. 

Eee, diskusiu. Ukončuješ“) 

Dobre. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Sorry. Ja som už.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Ja nebudem čítať návrh celého uznesenia, ale máme tu 

dva body.  

V jednom schvaľujeme ten zoznam pamätihodností 

a v druhom ukladáme riaditeľovi MUOPu (MUOP), aby 

zverejnil tento zoznam na webovej stránke do konca tohto 

roka.  

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 dvadsaťpäť. 
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Za dvadsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 25-Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností 
Bratislavy 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám.  R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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

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

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností 

Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností hlavného 

mesta SR Bratislavy. 
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B.  ukladá 

riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 

uverejniť aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností 

hlavného mesta SR Bratislavy na webovej stránke 

organizácie. 

T 31. 12. 2019 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 26 INFORMÁCIA O VYKONANÝCH KROKOCH 
OHĽADNE INVESTIČNÉHO ZÁMERU STAVBY 
PREDSTANIČNÝ PRIESTOR HLAVNEJ 
STANICE ŽSR V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. 

Bod dvadsaťšesť. Informácia o vykonaných krokoch 

ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor 

hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 

Diskusiu k tomuto návrhu.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predseda návrhovej komisie 

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

To je dvadsaťšestka, no. 

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

oddelenia: 

Predstaničný (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ale otvorí len diskusiu, nie? Teraz. 

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

oddelenia: 

No?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Dobre. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pardon. 

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 vykonaných krokoch ohľadom 

investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej 

stanice ŽSR v Bratislave. 

Môžte dať o tom hlasovať,  

pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Bez úvodného slova to ide.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťštyri. 

Za dvadsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 26-Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v 

Bratislave 

 Prítomní: 24 Áno 24 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka   

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám.  R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  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  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v 

Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v 

Bratislave.  

koniec poznámky) 

 

 

BOD 27 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 
OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V BUDOVE 
KÚPALISKA LAMAČ V BRATISLAVE, UL. 
POD NÁSYPOM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo dvadsaťsedem. Návrh na schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových 
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priestorov v budove Kúpaliska Lamač v Bratislave. Na ulici 

Pod násypom. 

Otváram diskusiu k tejto téme.  

Eee. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Pán Polakovič. 

No? Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Nie som návrhová komisia. 

Em. Ja som veľmi rád, že, že, žé sa vlastne rozbieha 

verejná súťaž na tento priestor, ktorý je vlastne od 

dostavania kúpaliska nového v Lamači, alebo obnoveného 

nonstop prázdny a veľa spolulamačanov sa pýta, prečo je to 

tak? A prečo neni nejako využitý?  

Ja som sa teda aj zaujímal teda o to prečo? A som 

rád, žé eee, že aj teda podľa toho materiálu sú záujemcovia 

o tento priestor.  

Len chcem teda upozorniť na jednu takú vec, 

a poprosiť týmto pána primátora, a teda aj pána riaditeľa 

magistrátu, vidím problém vvv vlastne v Rozhodnutí 

primátora. Myslím, že to je 33 2015 ak si to správne 
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pamätám, o tých cenových hladinách na prenájmy. A tuná 

v tomto objekte je, podľa mňa, úplne klasický príklad, že 

to nastavenie v rámci tohto rozhodnutia nie je úplne dobré. 

Eee, napríklad za kancelárske priestory my pýtame menej na 

meter štvorcový ako za nejakú čajovňu. Napríklad, tuná je 

účelnejšie keby tu vznikol eee, vznikol práve priestor 

nejaký, ktorý by slúžili tej komunite.  

Ja teda bývam neďaleko, som z tej, z tej lokality 

a nám tam celkom zúfalo eem chýbajú nejaký, nejaký druh 

služby, ktorá by nejako aj spájala ľudí a vytiahla z tých 

svojich obyvačiek a rodinných domov do do nejakého 

priestoru. A práve tu by som si vedel predstaviť, že by, že 

by to bolo otočené. Že práve naopak, by bola nižšia cena 

pre, pre nejakú, pre nejaký účel, ktorý by bol v tejto 

lokalite prínosnejší, ako len kancelária.  

Naviac tento priestor si vyžaduje, teda ak to budú 

kancelárie, si vyžaduje zabratie nejakého parkovacieho 

miesta, alebo parkovacích miest. Kto teda bol niekedy 

v Lamači,  

eee, prosím predĺženie, ak, ak to preženiem. 

Ak bol niekto v Lamači na kúpalisku vie, že s tým 

parkovaním je tam ohromný problém keď je kúpalisko plné.  
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A tak, ako. Hovorím, som, na jednej strane som rád, 

že, že sa zhodnotí majetok a že bude niekto za to platiť, 

ale na druhej strane si myslím, že tie kritériá tých 

verejných obchodných súťaží nie sú nastavené úplne šťastne 

smerom k nejakej komunite, alebo k tomu, čo chceme eem 

priniesť Bratislavčanom v rámci nejakého aj indexu 

spokojnosti a šťastia zo svojim priestorom.  

Eee. Chcem teda poprosiť, alebo aj sa potom spýtať, 

či sa bude nejakým spôsobom zasahovať do toho rozhodnutia 

o tých cenových výmerov? A teda my si samozrejme v Lamači 

budeme snažiť čo najviac propagovať otvorenie tejto súťaže, 

aby prípadne sa prihlásilo čo najviac záujemcov, aby ten 

priestor začal nejakým spôsobom fungovať.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pani Pätoprstá s faktickou. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán Polakovič,  
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nechcete dať, ešte máte právo na odpoveď, dať v tej, 

v tom bode teda nejaký návrh na predmet a účel ná nájmu? 

Lebo to môžte spraviť. Len musíte rýchlo využiť kým 

rozprávam, aby ste sa mohol prihlásiť, ak to teda chcete 

urobiť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Faktickú si mal st. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Faktickou. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Faktickú.  

Áno. Pán Polakovič.  

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Stláčal som štvorku. Pardon.  

Eem. No, ja som sa tomu materiálu venoval, eee 

vlastne už keď som videl, ako bol predložený na eee do do 

mestskej rady. Doplnila sa tam vlastne už na finančnej 
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komisii možnosť prenajať aj na iný účel ako je, ako je, 

ako, ako sú kancelárie. 

Oni ich totižto skolaudovali ako kancelársky priestor 

kvôli zjednodušeniu kolaudácie. Ono zo svojej povahy je 

určený na nejaké stravovacie, alebo teda reštauračné, alebo 

gastro, gastroúčele. V takom prípade pri kolaudácii musíte 

vlastne doplniť všetky tie technologické zariadenia. 

A vlastne STARZ tu, podľa mňa, okej a logicky, ako ušetril 

na tom a skolaudoval to ako, ako kancelárske priestory.  

A v tej zmluve je zavedené, že v prípade, že bude 

chcieť eee u uchádzač úspešný využiť na iný účel tento 

priestor, tak vlastne bude si musieť nejakým spôsobom 

riešiť eee, riešiť tu tu tu dokala dokolaudáciu.ň 

Ja teraz si úplne nespomínam, že či to bude musieť 

robiť STARZ, alebo, alebo či (gong) to bude robiť uchá 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Je tu aj pán Vojtko, samozrejme. 

Asi bude najlepšie, keď odpoviete vy na túto vec.  

Môžte aj tam.  
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Vieme tam zapnúť pána Vojtka? Keď už je tam. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie? Nevieme ho tam zapnúť?  

Tak nech sa páči, poďte si sadnúť normálne na pult a. 

Ing. Peter   V o j t k o ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

Ďakujem pekne za slovo. 

Na tú otázku, alebo v podstate v neistotu pána 

poslanca Polakoviča.  

Existujú obidve možnosti. Ak sa ozve uchádzač, alebo 

v súťaži návrh uchádzač, ktorý bude chcieť využiť priestor 

na iný účel než je skolaudovaný, samozrejme, pr prvé čo 

budeme porovnávať je ponúknutá cena nájmu, ktorá musí byť 

taká istá, alebo minimálne tak vysoká ako je cena nájmu 

v Rozhodnutí primátora 33/2015. Následne existujú dve 

možnosti. Nám sa javí najschodnejšia tá, že zaviažeme 

záujemcu, ktorý bude úspešný, aby zmenu využitia priestoru 

na stavebnom úrade vybavil samozrejme vo svojej réžii. Vo 

svojej réžii s tým, že my ho k tomu splnomocníme.  

Samozrejme, existuje aj druhá možnosť, že zmenu účelu 

využitia vybavíme my ako správca.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 618 

Takže, to sú dve možnosti. My sa prikláňame k tej, 

aby, aby sme zaviazali budúceho nájomcu, aby si ten účel 

využitia na stavebnom úrade vybavil sám.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja myslím si, že, že trošku akože chytáme toho zajaca 

od chvosta. Lebo to, čo sleduje vlastne predkladateľ, je 

úplne legitímne. Takisto to čo, to čo sleduje pán kolega 

Polakovič je úplne legitímne. Ale pokiaľ ideme vyhlasovať 

verejnú obchodnú súťaž na nájom priestorov, tak, tak 

samozrejme že jej súčasťou už musí byť zmluva, už nejaké 

konkrétne veci.  

Takže, akože dávať to tam nejakým spôsobom (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) rozvetvenie, sa úplne nedá.  

V tom smere sme spravili že maximum čo bolo možné. 

Ale do budúcna je možné v podstate vyhlásiť nie verejnú 

súťaž, ale, ale je možné vyhlásiť eee zámer a v rámci 
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zámeru vieme kto má o akú činnosť zá záujem a potom na 

základe toho sa nastaví tá súťaž. 

Čiže, toto je nejaké riešenie do budúcna.  

Ja si skôr myslím, že teraz je tá cesta taká, že, že 

schváliť to a pokiaľ pán kolega vie, napríklad, v rámci 

Lamača cez, cez miestny úrad a cez miestne nejaké médiá to 

spropagovať, bude len dobre. (gong) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Polakovič. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

V prípade, že, že je tá možnosť otvorená, tak ja si 

myslím, že je to dobre ako to je. Osobne si myslím, že by 

si mal zmenu účelu vybavovať ten nájomca.  

Taktiež budem rád, keď do nejakého hodnotenia, alebo 

otvárania obálok, že tam bude zástupca miestnej samosprávy 

z Lamača, aby sme vedeli posúdiť proste aj kvalitu, alebo 

odkontrolovať tú súťaž.  

Tak nemám problém s tým, ako je to momentálne 

navrhnuté. Myslím si, že je účelnejšie tú sú súťaž nebrzdiť 
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a spustiť ju tak, ako je, aspoň uvidíme aký je o ten 

priestor záujem.  

Môžme skončiť s tým, že tam bude nejaký aj dobrý 

záujem, alebo teda nejaký ako lepší, účelnejší. Ale budeme 

radi, aj keď sa to vôbec prenajme. Lebo, že vraj teda do, 

do doteraz o to nebol záujem žiadny.  

Tak jas ja som v poriadku. Len som sa potreboval 

uistiť o niektorých veciach.  

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 v znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom 

nebytových priestorov v budove kúpaliska Lamač a tak ďalej, 

v znení toho uzne návrhu uznesenia ako sme dostali 

a s podmienkou, ktorá je tiež v návrhu uznesenia uvedená.  
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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 dvadsaťsedem. 

Za dvadsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jedna. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 27-Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytových priestorov v budove Kúpaliska 

Lamač v Bratislave, ul. Pod násypom 

 Prítomní: 27 Áno 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. A. Plavúchová NEHLASOVAL A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 
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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  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman  
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na 

nájom nebytových priestorov v budove Kúpaliska Lamač v 

Bratislave, ul. Pod násypom 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových 

priestorov v budove Kúpaliska Lamač v Bratislave, ul. Pod 

násypom, v stavbe súpis. č. 6756, postavenej na pozemku 

parc. č. 1749/6 k. ú. Lamač, vo výmere 79,35 m², podľa § 9a 

ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov: 

- na kancelárske účely alebo na iný účel navrhnutý 

úspešným uchádzačom 

- na dobu neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude uzatvorená do 60 dní od zverejnenia 

výsledkov súťaže podľa schválených podmienok obchodnej 

verejnej súťaže, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto 

uznesenia. V prípade, že zmluva o nájme v tejto lehote 

nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Príloha k uzneseniu: 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 

9aods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e 

obchodnú verejnú súťaž 

o víťazný návrh na uzatvorenie zmluvy na nájom nebytových 

priestorov v budove Kúpaliska Lamač v Bratislave, ul. Pod 

násypom k. ú. Lamač, v stavbe súpisné číslo 6756, 

postavenej na pare. č. 1749/6 v celkovej výmere 79,35 m^ 

s podmienkami: 

1. Vyhlasovateľ/Prenajímateľ: 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta SR Bratislava 

Junácka ul. č. 4, 831 04 Bratislava 

v zastúpení: Ing. Peter Vojtko, riaditeľ 

IČO 00179663 

 
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

Nájom nebytových priestorov v budove Kúpaliska Lamač v 

Bratislave, ul. Pod násypom k. tí. Lamač, v stavbe stípisné 
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číslo 6756, postavenej na parc. č. 1749/6, zapísanej na LV 

č. 3295, vo výmere 79,35 m^, z toho hlavné priestory vo 

výmere 55,25 m2 a obslužné priestory vo výmere 24,10 m2. 

 

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

Meno: Ing. Jana Bublincová, STARZ, Junácka 4, 831 04 

Bratislava 

Telefón: 02/44 373 200 

E-mail: bublincová® starz.sk: 

 
4. Doba nájmu: 

Nájomná zmluva bude uzatvorená nádobu neurčittí v zmysle 

zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov. 

 
5. Účel nájmu: 

Kancelárske priestory. V prípade, ak žiadateľ bude chcieť 

využiť priestor na iný účel ako kancelárie, bude nutné 

zmeniť doterajší tíčel využitia priestorov rozhodnutím 

príslušného stavebného úradu. 

 
6. Výška nájomného: 

Minimálna výška ročného nájomného za nebytový priestor - 

kancelárie je nasledovná: 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 626 

 

- za hlavné priestory 60,00 Eur/m^/rok bez dane z 

pridanej hodnoty, 

- za obslužné priestory 18,00 Eur/ m^/rok bez dane z 

pridanej hodnoty. 

K cene nájmu budeme účtovať daň z pridanej hodnoty v 

zmysle platných právnych predpisov. 

Cena nájmu bola stanovená na základe Rozhodnutia primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 33/2015 

zo dňa 16.12.2015, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a 

ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. V cene nájmu nie 

stí zahrnuté náklady na spotrebu energií, odvoz a 

likvidáciu odpadu, ročný poplatok za jedno parkovacie 

miesto. 

Pri inom účele využitia priestoru bude výška nájomného 

upravená v zmysle uvedeného rozhodnutia č. 33/2015. 

 
7. Podmienky účasti v súťaži: 

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby - podnikatelia a 

právnické osoby. Každý účastník súťaže predloží pri podaní 

návrhu vyhlasovateľovi: 

7.1. Doklad o oprávnení podnikať nie starší ako i 

mesiac - originál alebo overentí kópiu, 
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7.2. Identifikácia záujemcu: 

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, 

IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia, osoba 

oprávnená konať, bankové spojenie, telefónne 

číslo a e-mail, 

- u fyzickej osoby - podnikateľa: meno, 

priezvisko, rodné priezvisko, dátum 

narodenia, adresa miesta podnikania, číslo 

živnostenského oprávnenia, IČO, DIČ, bankové 

spojenie, telefónne číslo a e-mail, 

7.3. Čestné vyhlásenie záujemcu: 

- u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v 

§ 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, 

ak je záujemca ženatý/vydatá, tak čestné 

prehlásenie sa vyžaduje aj od 

manželky/manžela.  

Vyhlásenie záujemcu o súhlase so spracovaním 

osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, 

- u právnickej osoby, že jej zakladateľom, 

vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym 

orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, 

členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného 
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orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 6 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov, 

- čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá 

záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislava, 

voči mestskej príspevkovej organizácii STARZ, 

voči príslušnému daňovému úradu, sociálnej 

poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni, 

nie je v likvidácii, v konkurze ani v 

reštrukturalizácii a nie je voči nemu vedené 

žiadne exekučné konanie, 

7.4. Zloženie finančnej zábezpeky na účet mestskej 

príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a 

rekreačných zariadení hlavného mesta SR 

Bratislavy vedený vo Všeobecnej úverovej banke, 

a. s., Bratislava, číslo účtu 

SK85 0200 0000 0000 4293 4012, variabilný symbol 

22222, v sume 1 000,00 Eur. O prevode zábezpeky 

predloží záujemca doklad o úhrade z banky. 

Neúspešným uchádzačom bude zábezpeka vrátená v 

lehote 15 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov 

súťaže. V prípade, že úspešný uchádzač od nájmu 

ustúpi, zábezpeka prepadá v prospech 

vyhlasovateľa. V prípade zrušenia súťaže a v 

prípade odmietnutia súťažného návrhu bude 
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zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní 

odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú alebo odo 

dňa odmietnutia súťažného návrhu. Víťaznému 

uchádzačovi bude suma zábezpeky započítaná do 

nájomného. 

7.5. Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom 

jazyku. 

 
8. Obsah súťažného návrhu: 

8.1. Ponuka výšky nájomného v Eur/m^/rok plochy 

nebytového priestoru na hlavné priestory a ponuka 

výšky nájomného v Eur/m^/rok plochy nebytového 

priestoru na obslužné priestory. 

8.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 

v súťaži podľa hodu 7. 

8.3. Zloženie finančnej zábezpeky. 

 
9. Termín obhliadky: 

Záujemcovia si môžu dohodnúť termín obhliadky predmetu 

nájmu s vedúcim Kúpaliska Lamač Ing. Ondrejom Čemanom na 

telefónnom čísle 02/64 288 963. 

 
10. Spôsob a lehota predkladania súťažných návrhov: 

Záujemcovia o nájom môžu svoje súťažné návrhy v slovenskom 

jazyku doručiť osobne, alebo prostredníctvom pošty 
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(rozhodujúci je deň doručenia poštovej zásielky 

vyhlasovateľovi) v lehote od 15.11.2019 najneskôr do 29.11. 

2019, do 12:00 h na adresu: 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka ul. č. 4, 

831 04 Bratislava, v zalepenej obálke s označením: 

„OVS - Prenájom nebytových priestorov v budove LK Lamač - 

NEOTVÁRAŤ“. 

Náklady na predkladanie súťažných návrhov znáša záujemca. 

 
11. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov: 

11.1. Najvyššie ponúkané nájomné v Eur za rok v 

prepočte za celú plochu nebytového priestoru 

79,35 m^ (hlavné a vedľajšie priestory spolu) 

11.2. V prípade, že hudú doručené dva a viac rovnakých 

súťažných návrhov s najvyššou cenou, víťaz bude 

určený elektronickou aukciou 

 
12. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie 

zmluvy: 

12.1. Obálky s návrhmi sa budú otvárať a návrhy sa hudú 

vyhodnocovať do 15 dní po skončení obchodnej 

verejnej súťaže. Vyhodnocovanie súťažných návrhov 

je neverejné. 
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12.2. O výsledku obchodnej verejnej súťaže (návrh sa 

prijíma/návrh sa odmieta), ako aj o jeho 

prípadnom zrušení hudú záujemcovia písomne 

upovedomení. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný 

návrh, bude upovedomený písomne najneskôr v 

lehote 15 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 

Zmluva o nájme bude uzatvorená do 60 dní od 

zverejnenia výsledkov súťaže. 

12.3. Výsledky obchodnej verejnej súťaže budú 

uverejnené na úradnej tabuli mestskej 

príspevkovej organizácie STARZ a na internetovej 

stránke www.starz.sk najneskôr do 13.12.2019. 

 
13. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo: 

13.1. Kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O 

zrušení súťaže hudú navrhovatelia, ktorí podali 

návrhy, písomne upovedomení. 

13.2. Predĺžiť lehotu na oznámenie výberu víťazného 

súťažného návrhu. 

13.3. Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 

13.4. V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu 

z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených 

v súťažných podkladoch, vyradiť návrh z obchodnej 

verejnej súťaže. 
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13.5. Opakovanie súťaže v náhradnom termíne v prípade 

nepredloženia súťažných návrhov 

Zrušenie súťaže, nové vyhlásenie súťaže alebo 

predĺženie lehoty na oznámenie  výberu víťazného 

súťažného návrhu bude uverejnené na úradnej 

tabuli mestskej príspevkovej organizácie STARZ a 

na intemetovej stránke www.starz.sk 

 

V Bratislave, dňa  Ing. Peter Vojtko 

 riaditeľ STARZ 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 28 NÁVRH OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ 
OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA PREDAJ 
KOVOVÉHO ŠROTU ULOŽENÉHO NA 
JURAJOVOM DVORE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej.  

Ďakujem veľmi pekne, pán Vojtko. 
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Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

na predaj kovového šrotu uložené na Jurajovom dvore. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Eee. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu schvaľuje návrh oznámenia 

o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj kovového 

šrotu uloženého na Jurajovom dvore. 

Môžte dať o tom hlasovať,  

pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných dvadsaťsedem. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

 

Bod 28-Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže na predaj kovového šrotu uloženého na Jurajovom 

dvore 
 

 Prítomní: 27 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman  
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na 

predaj kovového šrotu uloženého na Jurajovom dvore 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj 

kovového šrotu uloženého na Jurajovom dvore. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 28A NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 
PARC. Č. 4640/1, MARTINENGOVA 
ULICA, DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. 

Bod číslo dvadsaťosem A, to druhého. Áno.  

Na Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, 

Martinengova ulica, do správy mestskej časti  

Bratislava-Staré Mesto. 

Prosím, otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Áno. Rasťo. Pán pán poslanec Tešovič, nech sa páči.  
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Momentík. Vyberiem podklady.  

Takže, k tomuto návrhu na základe teda rokovania 

finančnej komisie dávam pozmeňujúci návrh, k ktorý znie: 

text uznesenia v znení: za kúpnu cenu celkove 

štyritisíc stoštyridsaťsedem Eur  

nahradiť textom: za kúpnu cenu celkove osemtisíc 

šesťstotridsaťpäť Eur.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je. (poznámka: predsedajúci so smiechom)  

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Aha. Ja sa veľmi ospravedlňujem. Skočil nám tam áčko. 

Dvadsaťosem A.  

Dobre. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Nevadí. Stáva sa to už. Ja už som oné.  

Nie, toto je naša dohoda so Starým Mestom, aby sme 

(poznámka: nezrozumiteľné slová). 
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ospravedlňujem sa. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Majú na to oné.  

Takže, prosím, pán Vetrák.  

(poznámka: predsedajúci sa smeje) 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No, ten návrh uznesenia sme dostali v písomnej 

podobe, tak nebudem ho celý čítať, ale ide o s, budeme 

schvaľovať zvere 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Budeme schvaľovať zverenie pozemku v katastri Starého 

Mesta za účelom vykonania revitalizácie a dobudovania 

detského ihriska, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti 

s tými podmienkami, ktoré sú v tom návrhu  uznesenia 

uvedené. 

Môžte dať o tom, pán primátor, hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

P (predsedajúci so smiechom), prosím, prezentujte sa 

a hlasujte. (poznámka: predsedajúci sa smeje) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Rasťo ma pobavil, proste. (poznámka: predsedajúci sa 

smeje) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

To je, stáva sa. No, je veľa hodín.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Poďte ešte. Ešte niekto chýba. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Čo sa deje?  

No, no.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Aha, dobre.  

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných dvadsaťštyri. 

(poznámka: v sále počuť smiech) 

Za dvadsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dva. 

(poznámka: predsedajúci sa smeje a aj z rokovacej 

sály počuť smiech. 

 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 28A-Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 4640/1, Martinengova ulica, do správy 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

 Prítomní: 24 Áno 22 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám.  R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  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  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček  

M. Kuruc  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  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 4640/1, Martinengova ulica, do správy mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. 

č. 4640/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 411 m², 

zapísaného na LV č. 1656, do správy mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, 

IČO 00603147, za účelom vykonania revitalizácie a 

dobudovania detského ihriska, ktoré bude slúžiť širokej 

verejnosti, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju ani prenájmu nehnuteľnosti zo strany 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v prospech 

tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

prestane nehnuteľnosť užívať pre uvedený účel, je 

povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do 

priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 
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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 dobudovanie detského ihriska 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 29 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 
5018/333 A PARC. Č. 5018/334, DO 
BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA 
MANŽELOV ING. JÁNA GAJDOŠA A ING. 
MIROSLAVY GAJDOŠOVEJ, AKO 
MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 
POZEMKOV ZASTAVANÝCH STAVBOU VO 
VLASTNÍCTVE ŽIADATEĽOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ideme ďalej.  

Dvadsaťdeväť. Návrh na predaj pozemkov v katastrálnom 

úže Ružinov, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

Gajdošovcov. Ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 

zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľov. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Asi platí to, Rasťo, čo si prečítal.  

Musíš si to stlačiť. Si. Tak. Pán Tešovič, nech sa 

páči. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem. 
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Takže, teda prikláňam sa k tomu návrhu, ktorý som 

predniesol pred chvíľočkou.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Je, iba ja sa spýtam. Je to v intenciách cenovej 

mapy, hej?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť mužský hlas „Mal by to prečítať 

ale.“) 

Tak to asi tr eee. 

Milan,  

musí to prečítať Rasťo? Alebo.  

(poznámka: počuť ženský hlas „Má právo“) 

Ty to už máš, hej?  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

(poznámka: počuť mimo mikrofón)  

Ja to mám síce, ale (poznámka: nezrozumiteľné slová). 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak to prečítaj, prosím ťa, ešte raz. 

Takže, pán Tešovič má hl slovo. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Takže k bodu číslo dvadsaťdeväť podávam pozmeňujúci 

návrh. 

Text uznesenia v znení: za kúpnu cenu celkove 

štyritisíc stoštyridsaťsedem Eur  

Žiadam nahradiť textom: za kúpnu cenu celkove 

osemtisíc šesťstotridsaťpäť Eur.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, odovzdávam slovo návrhovej komisii tým pádom. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Čiže najskôr budeme hlasovať o tomto pozmeňujúcom 

návrhu, ktorý pred chvíľou prečítal pán poslanec Tešovič, 

tam meníme tú kúpnu cenu v návrhu uznesenia.  
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Môžte dať, pán primátor, hlasovať 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.) 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Nie, nie. On to dal ako pozmeňovák. Nedával to ako 

návrh celého uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťsedem. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 648 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 29-Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 5018/333 a parc. č. 5018/334, do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jána Gajdoša 
a Ing. Miroslavy Gajdošovej, ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve 
žiadateľov 

 
pozmeňujúci návrh p. Tešoviča – zmena ceny 

 Prítomní: 27 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák 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  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  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   

P. Lenč  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 budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako celku 

už v znení tohto pozmeňujúceho návrhu. 

Čiže schvaľujeme predaj pozemkov v katastri Ružinov 

a s podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia. 

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 650 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť ženský hlas „Mne to nešlo.“) 

Stlač, (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

(poznámka: počuť ženský hlas „To nejde“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hej? 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Nie, som nevidel. Však ale toto je legendárny. Toto 

je super. 

(poznámka: počuť mužský hlas ako sa zasmial) 

Naozaj. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťsedem. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 651 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 29-Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 5018/333 a parc. č. 5018/334, do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jána Gajdoša 
a Ing. Miroslavy Gajdošovej, ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve 
žiadateľov 

 
hlasovanie ako o celku v znení prijatej zmeny 

 Prítomní: 27 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák 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  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  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   

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. 

č. 5018/333 a parc. č. 5018/334, do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Ing. Jána Gajdoša a Ing. 

Miroslavy Gajdošovej, ako majetkovoprávne usporiadanie 

pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľov 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 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 pozemkov 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 653 

registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/333 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m² a parc. č. 

5018/334 – záhrada vo výmere 38 m², zapísaných na LV č. 1, 

do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Jánovi Gajdošovi a 

jeho manželke Ing. Miroslave Gajdošovej, obaja bytom      , 

Bratislava, za kúpnu cenu celkove 8 635,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. októbra 2019  

 654 

BOD 30 NÁVRH NA PREDAJ NOVOVYTVORENÝCH 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
RUŽINOV, PARC. Č. 2669/5, POD 
STAVBOU VO VLASTNÍCTVE ŽIADATEĽKY A 
PRIĽAHLÝ POZEMOK PARC. Č. 2559/22, 
DO VLASTNÍCTVA ŽIADATEĽKY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo tridsať, Návrh na predaj 

novovytvorených pozemkov v katastrálnom ú území Ružinov, 

pod stavbou vo vlastníctve žiadateľky a priľahlý pozemok do 

vlastníctva žiadateľky. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Áno. Pán Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Takže opäť na základe cenovej mapy a rokovania 

finančnej komisie podávam tento pozmeňujúci návrh. 

Navrhujem zmenu navrhnutého uznesenia,  

a to textu: za kúpnu cenu celkove päťdesiattisíc 

štyristotridsaťtri celá nula tri Eur 
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za text: za kúpnu cenu celkove 

sedemdesiatšesťtisícdeväťstodeväťdesiatpäť Eur.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja sa iba chcem presvedčiť, že ideme podľa cenovej 

mapy, hej?  

(poznámka: počuť mužský hlas „Áno, áno“) 

Neni tu žiadne frystajlerstvo.  

(poznámka: počuť mužský hlas „Povedal“) 

Okej.  

Pán Buocik. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Nie že by som sa chcel vrátiť k bodu osemnásť Mierová 

ulica, ale toto je veľmi, na tomto je to krásne vidieť, že 

tuto my zvyšujeme tie ceny. Dokonca si tam uplatňujeme tam 

to bezdôvodko spätne. Je to veľmi blízko. Tu sa. Tu sa 

chováme veľmi eee eee veľmi v prospech mesta. A teda nedá 
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mi, že, že v tom predchádzajúcom hlasovaní sa nám to 

nepodarilo. Hoc som sa ako som vedel snažil. 

Ďakujem pekne. 

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: 

Ešte. No. Bol tam prihlásený, no. 

Tak začneme najprv tým pozmeňujúcim návrhom, ktorý 

dal pán poslanec Tešovič.  

V podstate meníme v tom návrhu uznesenia kúpnu cenu 

celkove na sedemdesiatšesťtisícdeväťstodeväťdesiatpäť Eur.  

Môžte dať o tomto hlasovať, pán primátor, o tomto 

pozmeňujúcom návrhu.  

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 dvadsaťšesť. 

Za dvadsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 30-Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2669/5, pod stavbou vo 
vlastníctve žiadateľky a priľahlý pozemok parc. č. 2559/22, 

do vlastníctva žiadateľky 
 

návrh p. Tešoviča na zmenu ceny 

 Prítomní: 26 Áno 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 
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Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman  
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

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:. 

Pome na bod číslo tridsaťjedna.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Takto. Ešte budeme hlasovať  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, pardon. Ja som. Áno (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo). 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme ešte hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku 

s tým, že schvaľujeme predaj novovytvorených pozemkov 

v katastri Ružinova za tú cenu už v znení pozmeňujúceho 

návrhu a s podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu 

uznesenia. 

Môžte dať o tom, pán primátor, hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťšesť. 

Za dvadsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 30-Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2669/5, pod stavbou vo 
vlastníctve žiadateľky a priľahlý pozemok parc. č. 2559/22, 

do vlastníctva žiadateľky 
 

hlasovanie ako o celku v znení prijatej zmeny 

 Prítomní: 26 Áno 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 
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Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman  
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Ružinov, parc. č. 2669/5, pod stavbou vo vlastníctve 

žiadateľky a priľahlý pozemok parc. č. 2669/22, do 

vlastníctva žiadateľky 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 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 

novovytvorených pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, 

parc. č. 2669/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 118 

m², parc. č. 2669/22 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 143 m², oddelené podľa GP č. 131/2017 od pozemku 

parc. č. 2669/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 716 

m², evidovanom na LV č. 7868, vo vlastníctve hlavného mesta 

SR Bratislavy, Ing. Danice Struhárovej, bytom       , 

Bratislava, v celosti do výlučného vlastníctva, za kúpnu 

cenu celkove 76 995,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 
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hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 31 NÁVRH NA ZRUŠENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
VYPLÝVAJÚCEHO Z KÚPNEJ ZMLUVY Č. 
0404000798 NA POZEMKY V BRATISLAVE, 
K. Ú. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, PARC Č. 
3379/5 A PARC. Č. 3379/10 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo tridsaťjedna, Návrh na zrušenie predkupného 

práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy na pozemky 

v katastrálnom území Podunajské Biskupice. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Áno. Pán Polakovič.  
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Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa chcel vrátiť k jednému návrhu, ktorý mal 

kolega Tešovič v minulosti a to v týchto prípadoch rušenie 

predkupného práva. Či je možné zaviesť nejaký, nejaký druh 

poplatku, ktorý by aspoň zaplatiť tie náklady, ktoré 

vlastne s týmito vecami máme.  

Určite niekto musí pripraviť materiály k tomu a tak 

ďalej. A vlastne, ako správne rozumiem, tak toto je vlastne 

bezodplatné zrušenie. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Tešovič,  

máte slovo. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja strašne rád vy vystupujem s kolegom Polakovičom 

takto v dvojici a možno sa teraz pridá k nám aj kolega 

Buocik, lebo nechcem si teda prisvojovať niečo, čo mi 

nepatrí. Toto bol návrh pána kolegu Buocika práve na 

finančnej komisii ešte a ja som sa s ním celkom že 

stotožnil. Že pokiaľ sa vzdávame takým takýmto a takýchto 
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predkupných práv, tak možno by sme mali uvažovať na nad 

tým, aby, aby tam bola nejaká odplata, ktorou sa aspon 

zaplatí činnosť magistrátu v tejto veci. 

Po veľmi dlhej diskusii aj na finančnej komisii 

nakoniec zastupiteľstvo už v minulých prípadoch rozhodlo 

tak, že, že bez náhrady takéto, takéto oprávnenie, takéto 

právo zrušilo. 

Ja sa s tým tiež úplne nestotožňujem, ale, ale tým, 

že sme takto rozhodli už viackrát za sebou, tak asi by bolo 

nekorektné rozhodovať iným spôsobom proste po pri každom 

žiadateľovi.  

To je teda môj nejaký dôvod.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Polakovič. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ne nechcem to naťahovať a teda, aj sa ospravedlňujem 

pánovi Buocikovi, ak to bol jeho nápad, tak plný kredit 

jemu.  
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Ide, ide o to, že, áno, v minulosti sa napríklad aj 

dalo parkovať na rôznych miestach zadarmo a dneska, alebo 

teda aj v budúcnosti sa už za to bude platiť.  

Čiže, ja si nemyslím, že je to nejaká diskriminácia 

nových žiadateľov oproti tým starším.  

A myslím si, že by to bolo aj ako keby ekonomicky 

správne ako správny správca majetku mesta a a a vlastne, 

vynaloženie finančných prostriedkov, ktoré nás stoja, stojí 

tá práca tých ľudí, tak si myslím, že takýto poplatok by 

bol úplne férový.  

Ale teda, vôbec neviem ako by sa dalo zaviesť akým 

spôsobom, len to dávam ako podnet k tomuto bodu, lebo tu je 

to presný dobrý príklad.  

Ďakujem pekne. 

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: 

Nebol predložený žiadny pozmeňujúci návrh. 
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Čiže, budeme schvaľovať uznesenie v tom znení, v akom 

sme ho dosta, mali predložené.  

Ideme schvaľovať zrušenie predkupného práva 

vyplývajúceho z článku tri kúpnej zmluvy 0404000798 zo dňa 

5. 10. 98. Týka sa to katastrálneho územia Podunajské 

Biskupice. Aj s tou podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu 

uznesenia.  

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Nó. Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťsedem poslancov. 

Za dvadsaťtri, proti nula, zdržalos, zdržali sa dvaja 

poslanci a nehlasoval dvaja poslanci. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 31-Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z 
kúpnej zmluvy č. 0404000798 na pozemky v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/5 a parc. č. 3379/10 

 

 Prítomní: 27 Áno 23 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  NEHLASOVAL 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  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   

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský ZDRŽAL SA 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej 

zmluvy č. 0404000798 na pozemky v Bratislave, k. ú. 

Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/6 a parc. č. 3379/10 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 

vyplývajúceho z čl. 3 Kúpnej zmluvy č. 0404000798 zo dňa 

05. 10. 1998, uzatvorenej medzi hlavným mestom SR 
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Bratislavou a Ing. Ladislavom Jakešom a manželkou Katarínou 

Jakešovou, bytom ul. Čsl. parašutistov 31, Bratislava, na 

pozemky registra „C“ KN, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. 

č. 3379/6 – záhrady vo výmere 237 m² a parc. č. 3379/10 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 97 m², zapísaných na 

LV č. 5422, teraz vo vlastníctve Mgr. Róberta Rusnáka, 

bytom       , Bratislava, 

s podmienkou: 

Dohoda o zrušení predkupného práva bude Mgr. Róbertom 

Rusnákom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V 

prípade, že Dohoda o zrušení predkupného práva nebude Mgr. 

Róbertom Rusnákom v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 32 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 
NA POZEMKOCH V BRATISLAVE, K.Ú. 
KARLOVA VES, PARC. Č. 3724/3, V 
PROSPECH SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV 
BYTOV SILEVKA SO SÍDLOM V BRATISLAVE 
A V K.Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 2790/3, 
V PROSPECH SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV 
BYTOV PRVÁ SVB ZÚBEKOVA 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 tridsaťdva, Návrh na 

zriadenie vecného bremena na pozemkoch v katastrálnom území 

Karlova Ves v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov 

SILEVKA so sídlom v Bratislave a v ká. ú. (k. ú.) Dúbravka, 

parcelné číslo 2790/3, v prospech Spoločenstva vlastníkov 

bytov Prvá esvébé (SVB) Zúbekova so sídlom asi v Dúbravke. 

Otváram. Neotváram diskusiu. Či? Tak sme sa dohodli.  

Poprosím návrhovú komisiu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre.  

Do diskusie sa nikto neprihlásil, tak dávam slovo. 
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Prihlásil. Pán Vetrák.  

Návrhová komisia,  

nech sa páči. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Nie, ja som sa chcel ešte riadne, Táňa, prihlásiť, 

lebo sa chcem na jednu vec spýtať. 

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.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ono tým, že ja som sa to pýtal na poslednú chvíľu, 

tak už my zamestnanci magistrátu nestihli odpovedať.  

Ale my tu navrhujeme, asi je to štandard, len sa 

chcem na to spýtať. My tu navrhujeme to vecné bremeno in 

personam, že či sa nezvažovalo aj v takýchto prípadoch to 

robiť in rem. Proste, že by to zaväzovalo aj právnych 

nástupcov. A ak nie, tak že aké sú dôvody?  

A inak nemám výhrady voči tomu materiálu. Vlastne aj 

po vysvetlení tohto asi nebudem mať problém.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak poprosím spracovateľov o odpoveď. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

V tomto prípade eee in personam to riešime práve 

kvôli tomu, aby to vecné bremeno zostalo v prospech tých 

vlastníkov.  

Čiže, aby ani náhodou ani do budúcna nemohlo prejsť 

na niekoho iného. 

Bližšie vám to potom následne vysvetlím. Pošlem vám 

to mejlom (mailom). Dobre?  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Takže poprosím teraz návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Nemáme žiadny pozmeňujúci návrh.  

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení, 

v akom nám bol predložený s tým, že schvaľujeme aj 

zriadenie vecného bremena eee kvôli stavbe polopodzemných 

kontajnerov na odpad a tak ďalej, s podmienkami, ktoré sú 

uvedené v návrhu uznesenia.  

Môžte dať o tom hlasovať,  

pani viceprimátorka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťsedem poslancov. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

 

Bod 32-Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v 
Bratislave, k.ú. Karlova Ves, pare. č. 3724/3, v prospech 

Spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA so sídlom v 
Bratislave a v k.ú. Dúbravka, pare. č. 2790/3, v prospech 
Spoločenstva vlastníkov bytov Prvá SVB Zúbekova so sídlom 

v Bratislave 
 

 Prítomní: 27 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák 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  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  
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M. Kuruc  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  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  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. Karlova Ves, parc. č. 3724/3, v prospech 

Spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA so sídlom 

v Bratislave a v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2790/3, v 

prospech Spoločenstva vlastníkov bytov Prvá SVB Zúbekova so 

sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zriadenie vecného bremena práva stavby polopodzemných 

kontajnerov na odpad spojené s právom prevádzkovania, 

údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akýchkoľvek stavebných úprav a odstránenia stavieb 

polopodzemných kontajnerov: 

1. na časti pozemku registra. „E“, k. ú. Karlova Ves, 

parc. č. 3724/3 – orná pôda v rozsahu dielu č. 1 vo 

výmere 23 m², podľa GP č. 165/2018 zo dňa 26. 11. 

2018, zapísaného na LV č. 4971, v prospech 

Spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA so sídlom 

Karloveská 57, Bratislava, IČO 30848148, vecné bremeno 

pôsobí „in personam“ za odplatu 870,00 Eur stanovenú 

Ing. Ivetou Engelmanovou, znalkyňou z odboru 
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stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností 

podľa znaleckého posudku č. 93/2019 

zo dňa 07. 08. 2019, 

2. na novovytvorenom pozemku registra „C“ KN, k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 2790/3 – ostatné plochy vo výmere 

21 m², ktorý vznikol podľa GP č. 252/2018 zo dňa 11. 

12. 2018 z časti pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 2790/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

8 008 m², k. ú. Dúbravka, zapísaného na LV č. 847, 

v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov Prvá SVB 

Zúbekova so sídlom Ľuda Zúbka 29, Bratislava, 

IČO 36070581, vecné bremeno pôsobí „in personam“ 

za odplatu 6 775,88 Eur, stanovenú Ing. Milošom 

Golianom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie 

odhad hodnoty nehnuteľností podľa znaleckého posudku 

č. 45/2019 zo dňa 17. 09. 2019, 

s podmienkami: 

1. Zmluvy o zriadení vecného bremena budú oprávnenými z 

vecného bremena podpísané do 60 dní odo dňa schválenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že zmluvy o zriadení vecného 

bremena nebudú oprávnenými z vecného bremena v 

uvedenom termíne podpísané, toto uznesenie stratí 

platnosť. 
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2. Odplata za zriadenie vecného bremena bude v plnej 

výške a naraz uhradená oprávnenými z vecného bremena 

do 30 dní od podpisu zmluvy o zriadení vecného bremena 

poslednou zo zmluvných strán povinnému z vecného 

bremena. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 33 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME 
VTÁČIKOVÁ CESTA 27, 29 V BRATISLAVE, 
K. Ú. RAČA, PARC. Č. 
1832/98,1832/11, VLASTNÍKOM BYTOV 
A GARÁŽÍ 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ideme na bod číslo tridsaťtri, Návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome 

Vtáčiková cesta 27 a 29 v katastrálnom území Rača 

vlastníkom bytov a garáží. 

Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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Prihlásený nie je nikto, tak poprosím návrhovú 

komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch 

v katastrálnom území Rača vlastníkov bytov a garáží 

s podmienkami, ktorú, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia 

aj s tými ďalšími podrobnosťami, ktoré sú tam uvedené. 

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: 

Poprosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťsedem poslancov. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

 

Bod 33-Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Vtáčiková cesta 27, 29 v Bratislave, k. ú. 
Rača, parc. č. 1832/98,1832/11, vlastníkom bytov a garáží 

 

 Prítomní: 27 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák 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  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  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   

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Vtáčiková cesta 27, 29, v Bratislave, k. ú. 

Rača, parc. č. 1832/98, 1832/11, vlastníkom bytov a garáží 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch registra „C“ 

KN v k. ú. Rača, parc. č. 1832/98 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 20 m², parc. č. 1832/11 - zastavaná 
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plocha a nádvorie vo výmere 255 m², zapísané na LV č. 400, 

patriacich k bytovému domu Vtáčiková cesta 27, 29, do 

vlastníctva vlastníkov bytov a garáží uvedených v prílohe k 

tomuto uzneseniu za cenu 49,7909 Eur/m² pre vlastníka bytu 

a 165,71 Eur/m² pre vlastníka garáže, 

s podmienkami: 

1. Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 

prislúchajúceho k bytu a ku garáži bude kupujúcimi 

podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V 

prípade, že Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu 

na pozemku prislúchajúceho k bytu a ku garáži nebude 

kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu 

na pozemku prislúchajúceho k bytu a ku garáži obidvoma 

zmluvnými stranami. 

3. Správne poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú 

kupujúci. 

koniec poznámky) 
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BOD 34 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME 
TRENČIANSKA 13, VÁŽSKA 21, NEJEDLÉHO 
35, ŠTEFANA KRÁLIKA 12, TUPOLEVOVA 
8, NÁMESTIE HRANIČIAROV 13, 
FURDEKOVA 8, VILOVÁ 15, VILOVÁ 17, 
VILOVÁ 19, VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ideme na bod číslo tridsaťštyri, Návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dom dome 

vlastníkov bytov. 

Nie je tu nič podrobnejšie, ale. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto sa neprihlásil. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch  
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bytom v bytových domoch na tých uliciach, ktoré sú v návrhu 

uznesenia uvedené. 

Môžte dať o tom hlasovať,  

pani viceprimátorka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťšesť poslancov. 

Za dvadsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 34-Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Trenčianska 13, Vážska 21, Nejedlého 35, 

Štefana Králika 12, Tupolevova 8, Námestie hraničiarov 13, 
Furdekova 8, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, vlastníkom 

bytov 

 Prítomní: 26 Áno 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák 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  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  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   

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Trenčianska 13, Vážska 21, Nejedlého 35, 

Štefana Králika 12, Tupolevova 8, Námestie hraničiarov 13, 

Furdekova 8, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, vlastníkom 

bytov 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k 

bytom v bytových domoch na ulici Trenčianska 13, Vážska 21, 
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Nejedlého 35, Štefana Králika 12, Tupolevova 8, Námestie 

Hraničiarov 13, Furdekova 8, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 

19, do vlastníctva vlastníkov bytov uvedených v prílohe k 

tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad 

vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 35 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 580/2012 ZO DŇA 
26. 04. .2012, KTORÝM SCHVÁLILO 
PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA 
POZEMKU POD BYTOVÝM DOMOM NEJEDLÉHO 

45 

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 tridsaťpäť. Návrh na zmenu 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy číslo 580/2012 zo 

dňa 26. 4. 2012, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku pod bytovým domom Ne Nejedlého 45. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto sa neprihlásil. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v  znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje zmenu uznesenia číslo 580 2012 zo dňa 26. 4. 2012 

tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia. 

Môžte dať o tom hlasovať,  

pani viceprimátorka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťpäť poslancov. 

Za dvadsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 35-Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 580/2012 zo dňa 26. 04. 

2012, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku pod bytovým domom Nejedlého 45 

 Prítomní: 25 Áno 25 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák 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  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  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   

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 580/2012 zo dňa 26. 04. 2012, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod 

bytovým domom Nejedlého 45 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 580/2012 zo dňa 26. 04. 2012 
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takto: 

1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 12.1.1, 

1.1.1 pôvodná nadobúdateľka „Ing. Hana Virgovičová“ 

sa nahrádza novou nadobúdateľkou „Ing. Hanou 

Poiselovou“. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 36 PLÁN ZASADNUTÍ MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY NA ROK 2020 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo tridsaťsedem. Nie? 

Tridsaťšesť. (poznámka: počuť mužský hlas „šesť“). Plán 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na rok 20 20, alebo 2020. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Prihlásil sa pán Vetrák, 

nech sa páči. 
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Pán Záhradník, (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja le, ja len krátko. 

V rámci nášho klubu ja som to aj avizoval, ale poviem 

to aj tuná. Na zváženie to dávam. 

Už mi bolo vysvetlené, že ten de, to decembrové 

zastupiteľstvo jednoducho vychádzalo veľmi zle. Bolo by to 

na 24. decembra, ak by sa mal dodržať ten štandard 

dvojtýždňový. Ale teda, ak už skončíme budú, najbližší rok 

v novembri, novembrovým zastupiteľstvom, len chcem 

požiadať, že hlavne kvôli návrhu rozpočtu, lebo teraz to 

viacmenej bývalo tak, že na tých októbrových komisiách sme 

dostali ako keby tak prvýkrát ten návrh rozpočtu a na 

novembrových už sme to doľaďovali, aby sme to v decembri 

schválili.  

Čiže teraz, keď sa nám to vlastne posunie, že 

novembrové bude posledné zastupiteľstvo, tak bolo by dobré 

potom už na septembrové komisie dávať taký prvý návrh a na 

októbrové už to doľadenie. Čo tým pádom vlastne aj vám sa 

to posunie ako keby troška skôr, ak to chcete takto robiť. 

Lebo tí poslanci. 
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Aby vám to. Aby sme vám to potom ne veľmi 

neprerábali, keď to donesiete až v októbri. To len 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

dávam na zváženie, že tým, že nám vypadne to 

decembrové. 

No a potom to januárové. Ja sa nechystám si robiť 

v januári tuná kampaň na mestskom zastupiteľstve, len je to 

troška riziko, že keď si tam dáte to januárové, tak bude, 

bude kampaň do parlamentných volieb. Niektorí budú asi 

kandidovať. Tak aby, aby ste, aby sme tu nemali také 

búrlivé diskusie.  

Ale to už naozaj dávam na zváženie. 

Toto nie je záväzný harmonogram. Je to samozrejme 

orientačný. Takže.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

K tomu prvému bodu len, asi to stačí, že si pán 

riaditeľ Košťál osvojí to, čo si povedal, hej? K tomu 

rozpočtu. Aby sa predkladal o mesiac.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) toto neni záväzný 

harmonogram. Takže, to len dávam na zváženie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Faktická, pán Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja len, pán kolega, tak ako máme možnosť badať už 

teraz a bude to podľa mňa koncom roka už len horšie 

a horšie, tá kampaň už pomaličky začína. A a bude aj ďalší 

mesiac, aj, aj, aj v novembri, aj v decembri. Takže ten 

január to, podľa mňa, už nezachráni. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej komisii? 

Alebo tu nemusíme hlasovať? Musíme.  

Dobre. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Návrhovej vždy, lebo my čítame ten návrh uznesenia, 

o ktorom sa ide hlasovať.  

Ďakujem za slovo. 

Takže budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

berie na vedomie Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020. 

Môžte dať o tom hlasovať,  

pán primátor. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťšesť. 

Za dvadsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 36-Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy na rok 2020 

 Prítomní: 26 Áno 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák 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 
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P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  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  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 
 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2020 

Uznesenie  
zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 37 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:. 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Odovzdávam slovo, pani Kiczegová asi, že?  
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(poznámka: počuť mužský hlas „Netreba ...“) 

Netreba. Aha, pardon. 

Ot, otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

berie na vedomie Informáciu o vybavených interpeláciách 

poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Môžte dať o tom hlasovať,  

pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťšesť. 
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Za dvadsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24.10.2019 

Bod 37-Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 26 Áno 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák 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  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  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   

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 10. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 38 INTERPELÁCIE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo tridsaťosem, Interpelácie.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Vagač,  

máte slovo. 

Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Chcem podať dve interpelácie. 

Jedna je interpelácie je so stavbou Grinparku (Green 

Park).  

Chcel by som teda na to upozorniť, že a chcem vlastne 

sa spýtať, pán primiator, že bolo vydané územné 

rozhodnutie, ktoré totálne obišlo mesto. Celý proces 

rozhodovania hraničí s nezákonnosťou. A preto sa pýtam, že 

či teda sa bude mesto odvolávať voči tomu? A že či teda 

nepodá aj eee podnet na prokuratúru práve preto, že, že 

táto stavba síce dostala úerko cez okresný úrad cez pána 

Mateičku, veľmi podivným spôsobom. A nemá vysporiadané 
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pozemky pod stavbou. Nemá záväzné stanovisko mesta. 

Nerešpektuje EIA a tak ďalej. 

Mám toho viacej vypísané. Ja by som to dal. 

Čiže, by som poprosil, pán primátor, že, že okrem 

toho, že sa by malo mesto odvolať, tak by bolo vhodné to 

podať aj na, na prokuratúru za nedodržanie zákonnosti pri 

tomto stavebnom procese.  

To je jedna interpelácia.  

A druhá interpelácia sa jedná o, o tie eem 

polyfunkčné body budovy cé pé er á bé cé, to sú tie budovy, 

ktoré majú nahradiť PKO bývalé. Čiže, to je ten RiverPark 

II. A tam opäť bola eee, bolo teraz záverečné stanovisko 

EIA. 

A teraz sa znova pýtam, že či mesto sa mieni akože 

spraviť rozklad voči tým záverečným stanoviskám, lebo, lebo 

tie veci, ktoré sú tam navrhnuté, sú totálne v rozpore 

s filozofiou dnešného mesta, tak ako sa pozerá na dopravu, 

na cyklodopravu, na peší pohyb, na všetko.  

To sú proste megalomanské stavby, ktoré zaprac, 

zapratá, alebo zapracú nie len ten, ten úzky pás medzi 

Dunajom a eee cestou armádeo generál Ludvíka Svobodu, ale, 

ale aj vlastne zoberú, zoberú v celej tej šírke od mosta 

Lafranconi as, až po š Šafko obrovský podiel dopravy a bude 
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nám to robiť problémy aj, aj na Dostojevského a v podstate 

vo všetkom. Nie sú tam doriešené križovatka Mostová. 

A proste, kopec vecí.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Treba dať interpeláciu. 

Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

A viem, že. 

Áno. Ale viem, že. Ja len chcem povedať, že, že boli 

vydané bývalým vedením mesta prazvláštne stanoviská. A by 

som bol rád, keby teda toto vedenie dalo nejaké, nejaké 

iné.  

Čiže, to dovolanie.  

Takže, tá interpelácia je v tom, že by som chcel 

vedieť, že, že čo, čo, čo vydá a čo nevydá a tak ďalej.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Asi by sme si dali úplne identické interpelácie, 

takže ja len vás poprosím, pán, pán primátor, možnože by 

ste mohli aj pre verejnosť nejakým spôsobom deklarovať tú 

situáciu, ktorá sa udiala, ten okresný úrad v podstate 

vydal stanovisko napriek tomu, že stavebným úradom je 

mestská časť Petržalka.  

Vy asi viete, že poslanci mestskej časti Petržalka 

požiadali hlavné mesto o zmenu územného plánu zmenami 

a doplnkami späť na šport a rekreáciu, minimálne aby sa 

vytvoril tlak na developera, aby tento objekt urobil trošku 

prijateľnejším pre toto okolie, hlavne z hľadiska dopravy, 

lebo tam má byť okolo tisícštyristo parkovacích miest. 

Čiže, je to naozaj predimenzované.  

Bol to veľmi silný nástroj na to, aby sa to zlepšilo, 

aby sme boli prítomní pri tvorbe tohto, eee, tohto 

projektu, alebo minimálne, aby sme mali nejaký tlak teda na 

majiteľa tých pozemkov, ktorý to kupoval ako šport 

a rekreáciu.  

To, čo urobil okresný úrad, je podľa mňa minimálne 

neštandardné. A ja by som bola veľmi rada, neviem, či to 

mám dať ako interpeláciu na pána hlavného kontrolóra, 

pretože je to v podstate jeho funkcia. Aby ak zistil 

porušenia, alebo po podozrenia, že tu došlo k zneužitiu 
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právomocí verejného činiteľa, alebo minimálne ku korupcii, 

tak aby teda konal.  

Čiže, moja otázka je možno na pána kontrolóra.  

Ja neviem, či môžme dávať interpelácie na vás? Lebo 

ak dal pán Vagač interpeláciu na pána primátora, že ako 

bude postupovať, to je jedna vec, ale ja by som bola rada, 

aby pán hlavný kontrolór urobil teda nejaký právnu analýzu, 

pre, pre overil si, či tu nedošlo k nejakému porušeniu 

závažnému a minimálne, aby on konal. Pretože toto je v jeho 

právomoci, dokonca v jeho povinnosti. 

Takže, keď mi môžte na to kratučko odpovedať, tak ja 

tú interpeláciu budem potom adresovať na vás.  

Ak ná, ak mám na to právo, ja to fakt neviem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Zistíme, dáme vedieť. Dobre?  

Myslím, že teraz vám. Myslím, že pán kontrolór nemôže 

kontrolovať okresný úrad. To je jasné. Vydal to okresný 

úrad, takže neviem. Asi, asi. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Áno, môžte interpelovať len mňa, ale pozrieme sa na 

to.  

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

No tak isto, už to robí kolega, ale dobre, vás budem 

interpelovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Je tam síce stopka, ale poďme., 

pán Korček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja mám jednu interpeláciu a jednu prosbu. 

Chcem vás interpelovať vo veci možnosti opravy 

chodníka na Račianskej štyridsaťš 43.  

Je tam dosť taká veľká diera, ktorá ústi už do 

kanalizácie a obávam sa, že sa tam môže niekomu niečo stať. 

Čiže, pokiaľ by sa dalo s tým niečo robiť, bol by som 

veľmi rád.  
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A druhá vec znie interpelácia, aby ste mi na ňu 

nemuseli odpovedať písomne, alebo prosba.  

Ja som sa hlásil, keď tu boli občania z Nového Mesta 

z Nobelovej, nakoľko som taktiež člen petičného výboru 

a zastupujem ich vo vzťahu k stavebnému úradu.  

Nám stavebný úrad Nového Mesta vyhovel s tým, že 

pripustil týchto obyvateľov z okolia ako účastníkov 

konania, v zmysle ustanovení stavebného zákona prerušil 

teda prerušil konanie s tým, že vy máte od 9. septembra 

žiadosť tu na magistráte, aby ste sa teda k predmetnému 

záväznému stanovisku vyjadrili, či to záväzné stanovisko 

bude zmenené, alebo bude potvrdené.  

Myslím si, že sme vám dali aj dostatočné odborné 

argumenty na to, aby mohlo byť toto záväzné stanovisko 

zmenené zo súhlasného na nesúhlasné. 

Myslím si, že od toho 9. septembra naozaj je dosť 

dlhá doba. Takže poprosil by som vás, keby ste mohli tomu 

priradiť prioritu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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A možno využijem tú príležitosť, pán Korček, mi 

povedali niektorí, že vlastne vy ste jeden zo 

spoluorganizátor tohto zájazdu, ktorý tu dneska bol.  

Neni to, veľmi rád sa stretávam s občanmi, veľmi rád 

im všetko odpoviem, ale neni to úplne najšťastnejší spôsob. 

Ja by som veľmi rád prišiel za nimi, stretol sa s petičným 

výborom, tak ako s inými veľa petičnými výbormi. Ne, ten 

tlak, ktorý tu na mňa dávali tu ľudia nebol príjemný 

a nepomáha to veci. A bo a bol niekedy za hranou. Tak akým 

spôsobom so mnou komunikovali. A s nami. 

Takže, bol by som rád, keby sme to akože ne ne nešli 

do toho týmto spôsobom nabudúce.  

Nech sa páči, keď ešte máte k tomu slovo. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Určite som nebol ani organizátorom, ani 

spoluorganizátorom. My sme mali ako miestni poslanci 

stretnutie s obyvateľmi v Dimitrovke a títo ľudia sa 

dožadovali, teda aby som im povedal, aký je aktuálny právny 

stav a ja som im povedal, že je to teraz na hlavnom meste. 

A oni sami chceli ísť za vami.  
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Takže ako ich volený zástupca som im povedal, že je 

možnosť tu vystúpiť.  

Ja si myslím, že preto sme to tu zaviedli za 

primátora Ftáčnika a tí ľudia sem chodia. Ja im nemôžem tým 

ľuďom zakazovať a hovoriť, že nechoďte sem.  

Ale určite ja som nebol ani organizátor, ani 

spoluorganizátor. To si naozaj vyprosujem. Neviem ktorí 

kolegovia sa takýmto spôsobom vyjadrovali, ale určite to 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, nie kolegovia. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

tak nebolo. 

A myslím si, že pokiaľ ma občan na niečo právo 

a príde sem, tak dehonestovať ho, to naozaj je za čiarou.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nemám pocit, že by som ho nejak dehonestoval. Len ja, 

my sme sa stretli s viacerými predstaviteľmi petičných vý 

vý výborov, kde som, prišli sem, alebo som išiel tam. 
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Nabudúce možno keď im poradíte toto, ja tam veľmi rád 

prídem. Akože, to je iba technická vec.  

Tunák nám to akože, viete, keď na mňa tridsať ľudí 

naraz niečo odo mňa chce a neviem im všetkým vyhovieť, bolo 

to extrémne neorganizované a mo. Nebol by som rád, aby oni 

ob obch, odchádzali s nejakým dojmom, že nič sme 

nevybavili. Lebo reálne tu ani nič vybaviť nemohli v tej 

sekunde. 

Ešte pán Korček má faktickú asi. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja nemám s tým problém, len bohužiaľ, pri komunikácii 

s úradníkmi magistrátu, ja som písal v tejto veci, aj vám 

osobne, s pánom Mikulcom list. Písal som aj vo veciach 

svojich priorít mejly (mail), nikto neodpovedá. 

Viete, vyčleňte, prosím, niekoho, kto bude s na 

(gong) komunikovať, lebo naozaj, tí ľudia nás volili 

a nemám problém tých ľudí zorganizovať a prišli by sme za 

vami. Ale obával som sa, že by sme dostali termín ja neviem 

kedy, za iks mesiacov. A naozaj tá vec je taká akútna, že 

ju treba rozhodnúť či tak, alebo tak, ale treba rozhodnúť.  
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Takže, ja vás beriem za slovo. Dajte, prosím, 

nejakého pracovníka,  ktorý bude komunikovať a sme 

zintenzívniť komunikáciu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Možno pre všetkých poslancov.  

Máme vlastne, ani sme to dnes ne nestihli, Bruno, 

dneska predstaviť, máme nového splnomocnenca ako keby pre 

poslancov. To znamená, že máme konkrétne zamestnaného pod 

Brunom človeka od 15. októbra, alebo tak, ktorý sa bude 

venovať len komunikácii s vami, poslanci. Mal by byť, mal 

by byť vašou spojkou s magistrátom. Mal by byť presne ten 

človek, ktorý vám pomôže získať informáciu skorej ako, 

samozrejme, radovému občanovi. Lebo ste poslanec a máte 

o tom vedieť viac a rýchlejšie.  

To znamená, že ja si myslím, že v nasledujúcich 

týždňoch Bruno Konečný zorganizuje stretnutie s ním 

a budete, dúfam, že tá spolupráca bude taká dobrá, aká je, 

dúfam že medzi Brunom Konečným a starostami. Dobre?  

Takže ďakujem veľmi pekne.  
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Ak nemáme ďalšie k tomuto, k interpeláciám, ideme asi 

na posledný bod programu.  

 

 

BOD 39 RÔZNE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že bod tridsaťdeväť Rôzne.  

Nemusel? Dobre. 

Nech sa páči,  

pán Vagač. 

Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som len chcel povedať, že, že chcem pripomenúť 

poslancom, aby si pozreli naozaj dneska ten bod dvadsaťpäť, 

to je aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností 

Bratislavy. To je bod, ktorý sa pre predkladá raz za za rok 

a sú tam naozaj zaujímavé veci. Jpoviem, aby ste si kľudne 

pozreli, pamätihodnosť sa stala Stará sladovňa aj 

dizajnfaktory (Desin factory), o ktorú bojujeme a tak 
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ďalej.  Sú tam naozaj hodnotné veci bratislavskej 

arktektúry.  

A dohodli sme sa s riaditeľom MUOPu (MUOP) pánom 

Štasselom, že tie tieto pamätihodnosti dáme do toho 

mapového podkladu, aby to bolo veľmi ako čitateľné a by som 

povedal užívateľsky príjemné. Ale aj tak je zaujímavý 

tento, tento materiál.  

Takže, keď si nájdete čas, je to obhajúc obohacujúce.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Polakovič.  

Igor Polakovič,  

nech sa páči. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja mám dve prosby.  

Jedna je vlastne kopírovanie takej prosby z mi 

z minulého zastupiteľstva. Keby bolo možné zriadiť pre 
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poslancov interný mejling (mailig) list, ktorý fungoval 

teda na adresy, ktoré používame. Myslím si, že by to bola 

praktická vec, ktorá by nám zjednodušila nejakú komunikáciu 

a preposielanie si materiálov. 

Tak len to teda pripomínam, ak by to bolo technicky 

možné.  

Druhá vec je.  

Už som v tom bode toho kúpaliska spomínal a chcem sa 

spýtať, že či sa plánuje nejakým spôsobom prehodnocovať to 

Rozhodnutie primátora 33 2015 o tých cenových hladinách. 

Os osobne si myslím, že teda nie. Len opakujem, že 

nie je šťastne vytvorené a ne nereflektuje niektoré 

potreby, alebo niektoré lo, niektoré potreby niektorých 

lokalít. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, Vlačiky,  

nech sa páči. Máte slovo. 

Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo,  

pán primátor. 
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Ja som bol ako predseda komisie územného 

a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 

vyzvaný, teda aby som určil odmeny pre členov odborníkov 

komisie. Pri tejto príležitosti som požiadal pani 

tajomníčku, aby mi teda nejakým spôsobom zhodnotila účasť 

členov komisie, tak ako poslancov, tak aj neposlancov na 

tejto komisii. Tak z toho mi vyplynuli nejaké veci, ktoré 

by som tu rád pomenoval.  

Máme dvanásť členov z rád poslancov, štyroch členov 

odborníkov. Doteraz sme mali desať zasadnutí našej komisie 

riadne aj mimoriadne. A teda, naozaj že tá účasť niektorých 

členov, by som povedal, je veľmi hlboko podpriemerná.  

Konkrétne, a teda budem aj menovať.  

Pani starostka Aufrichtová bola prítomná z desiatich 

ráz len dvakrát. Štyrikrát účasť neospravedlnená. 

A štyrikrát účasť ospravedlnená.  

Pán poslanec Jenčík bol prítomný len trikrát. Päť 

neospravedlnených účas účastí, dve ospravedlnené.  

Kolega pán Lamoš ten tiež tu mal len tri účasti. 

Zvyšok má ospravedlnené. Ale teda, on zvážil nejakým 

spôsobom svoje zotrvanie v tejto komisii a požiadal o to, 

aby už nebol členom.  
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Ja by som chcel poprosiť kolegov, aby do budúcnosti 

zvážili svoje ďalšie zotrvanie v tejto komisii, pretože 

mávame často problémy s uznášaniaschopnosťou. A teda, tým 

že sú členovia a nechodia, tak nám zvyšujú to kvórum. Ja by 

som ich naozaj požiadal, aby zodpovednejšie pristupovali 

k plneniu týchto svojich poslaneckých povinností 

a zúčastňovali sa tej komisie. A ak nie, tak aby sa radšej 

členstva v tejto komisii vzdali.  

Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán predseda,  

asi je to obraz toho ako ju, akým spôsobom zvolávate 

tú komisiu. Iks krát sa stalo, iks krát sa stalo, že 

jednoducho, my sme nevedeli, tie mejly (maily), ktoré tie 

diskusie kedy máme komisiu, máme vôbec komisiu a bude tento 

alebo budúci týždeň? Ešte aj dvadsiateho tretieho, ktorého 

mala byť, sme sa tak bolo dohodnuté, je to v zápisnici, 
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presunuli ste to sám kvôli jednému kolegovi na dvadsiateho 

ôsmeho.  

To čo tu robíte divadlo teraz?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Aufrichtová. 

Takto. Že mmm, neni to divadlo, si myslím že, ale tak 

ide o to, aby sa dohodla. Neviem, kde je tá pravda, ale ide 

o to, aby, aby tá dohoda bola. Aby, aby, aby sa chodilo na 

tie komisie.  

To bola tá veľká diskusia, čo sme mali na začiatku aj 

s Milanom Vetrákom, že ako urobiť to, aby poslanci nakoniec 

na tie komisie chodili, no.  

Ako. Pani Aufrichtová,  

však vy. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Áno. Ja som dva roky, za chvíľu bude, členkou dvoch 

komisií na Bratislavskom samosprávnom kraji. Tieto komisie 

majú presne zadefinovaný rámec, rokovací poriadok. Je 

jasné, že sa preberajú tie body, ktoré budú na 

zastupiteľstve preberané. A nie je to, že voľná debata, 

ktorá je bezbrehá, začne sa o štvrtej a o ôsmej, keď 
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poviem, že ja musím odísť, tak dostanem od člena, nečlena, 

teda neposlanca informáciu, že ako poslankyňa som povinná 

tam sedieť. Toto by nebol teda možno ten hlavný dôvod.  

Dôvod je, že jedno z tých dvoch sedení kedy som tam 

bola a štyri a pol hodiny som zabila, tak bolo, že ste 

rozprávali, že či sa má ukončiť tá komisia skôr ako po 

štyroch hodinách alebo budeme pokračovať donekonečna. Na 

toto to bolo dokolečka príspevkov a príspevkov namiesto 

toho, aby sme sa vyjadrili k, napríklad, k obstarávaniu 

územných plánov zón, ktorých je obstarávateľom magistrát 

a sú tak zlé obstarané, že nám to robí problém pri 

povoľovaní stavieb. Robí to problém celej Bratislave. Je 

tam dôležité si dohod (gong) kto bude obstara 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Považujem za, rozumiem.  

To znamená, že evidentne dám slovo, samozrejme, pán 

Vlačiky, ale bavíme sa o nejakých organizačných vecí, 

veciach. Ja si tiež myslím, že komisie by mali mať určený 

koniec. Akože normálne. A úplne presný poriadok. A mali by 

mať úplne presný čas takisto ako máme zastupiteľstvá 

zvolané dopredu, aby každý sa vedel na to chystiť. Ako 

dneska.  

Dobre. 
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Pán Vlačiky,  

nech sa páči. 

Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Myslím si, že tá diskusia, ktorá tam prebiehala na 

tej jednej z tých disku, eee, z tých komisií bola práve 

o tom, aby sa určil ten rámec. Myslím si, že máme jasný 

rokovací poriadok. Jasne sme si určili, že tá komisia má 

trvať dva aj pol hodiny.  

Navrhovať body môže každý z členov komisie.  

Myslím si, že všetky pozvánky boli korektne odoslané 

všetkým členom. Každý o tom vedel. 

Je mi ľúto ak to niekedy možno zaniklo v nejakej 

záplave, ale v porovnaní s účasťou teda ostatných členov 

naozaj dvadsať, tridsaťpercentná účasť je hlboko, hlboko 

podpriemerná. A nedá sa to ospravedlniť len tým, že ste 

o tom nevedeli, alebo teda, že na tej komisii sa preberajú 

veci, ktoré vás nezaujímajú. Ak vás to nezaujíma, tak 

nebuďte členom tejto komisie. 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ja si myslím, že poďme ďalej.  

Pán Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Nechystám sa navrhovať žiadne uznesenie, ale pár 

vecí, pár vecí teda mám do diskusie.  

Keď už sa tu otvorili tie komisie, ja myslím, že 

najšťastnejšie, môj názor je taký, že najšťastnejšie je to 

naozaj riešiť rok v rámci rokováku tej komisie. Lebo každá 

komisia je iná. Má iného predsedajúceho a ten predsedajúci 

vie veľmi ovplyvniť to, koľko trvá tá komisia.  

Nebudem tu hovoriť konkrétne mená, ale vy viete, že 

aj ten štýl predsedajúceho môže veľmi ovplyvniť to, že či 

tá komisia trvá päť hodín, alebo hodinu.  

Aj samozrejme to, ako predsedajúci štruktúruje 

program a či dá naraz veľa bodov a potom nič a podobne.  

Čiže, treba tak nejak asi sa hlavne na tej komisii 

porozprávať.  
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No a ja, samozrejme, viem o tom, že napríklad, 

starostovia majú veľký problém kvôli plneniu iných 

pracovných povinností chodiť na komisie.  

Takisto potom, samozrejme, ak ten predseda komisie 

dôjde k záveru, že niektorý ten člen a nemusí to byť 

starosta, jednoducho nechodí na tie komisie, no tak naozaj 

sa nedá nič robiť. A môže aj navrhnúť proste aby nebol 

členom tej komisie, lebo môže to mať potom dopad aj na 

uznášaniaschopnosť na tej komisii. Čiže. 

Ale to je naozaj skôr. Každá komisia by si mala. Lebo 

v rokováku v tomto veľkom nášho mestského zastupiteľstva 

sme nikdy neriešili takéto veci ohľadne konkrétnych 

komisií, lebo každá komisia je, je trochu iná.  

Ešte k tým ďalším veciam čo tu mám popísané ako 

tématicky.  

Chcel by som požiadať aj vedenie, aj pána primátora, 

aby sa nezabudlo na to, že vlastne kvôli určitým dohodám 

v spoločnosti OLO sme prišli o pána Mazúra, ktorý tam bol 

cenný a teraz tam nie je žiadny člen priamo ako za 

akcionára za mesto.  

Čiže. A to treba tiež riešiť novelou stanov. Tak ak 

by sa to dalo, ak by sa to dalo, máme ešte dve 

zastupiteľstvá do konca roka, na jednom z nich nejako 

vyriešiť a dať tam nejakého vhodného človeka, lebo nám to 
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chýba. Aj nejaké úlohy, ktoré sme zadávali na dozornej rade 

pánovi Mazúrovi, vlastne teraz veľmi nemá kto plniť, lebo 

pánovi Buocikovi, ktorý tam prišiel namiesto neho, to 

nemôžeme prideliť. Lebo. Ale môžeme to skúsiť. Áno.  

No, ďalšiu tému čo tu mám je.  

Ja som už, pána Káčera tu už nevidím, ale v priebehu 

roka som tu otvoril tému odťahovky, ktorej končí zmluva 

v Dopravnom, s Dopravným podnikom v januári budúceho roka. 

Ja som už potom nevŕtal do tej témy. Bola to taká 

citlivejšia téma, či mať, nemať, to pozerám kolegu Michala 

Brata, že si to pamätá. Ja len to pripomínam, lebo sa ten 

dátum blíži.  Je to taká kontroverzná téma. Že aby sa 

nezabudlo, ako sa to bude riešiť ďalej. Lebo ja osobne mám 

dosť kritický pohľad na to, ako je to teraz zavedené.  

Ďalšiu tému čo tu mám.  

Teraz sme nemali ten materiál o tom, že kde sa 

plánuje nejaká výstavba byto, domov a bytov eee pre pre to 

náhradné nájomné bývanie. Ale pamätám si, že v tom 

materiáli, ktorý bol minulé zastupiteľstvo sa spomínala aj 

Petržalka. Zhodou okolností v mojom obvode volebnom pri 

Šustekovej a ešte nejaká iná ulica tam bola.  

Tak som len chcel, nechcem to dávať ani ako 

interpeláciu, nechcem tuná niečo písomne rozbiehať, len ak 

by mi mohol niekto mejlom (mailom) napísať presnejšie o čo 

vlastne ide. Aby sa mi nestalo, že bude, budú sa na mňa 
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obracať ľudia a aby to neskončilo, povedzme, aj tak, ako 

dneska vlastne keď tí ľudia prišli už v takej fáze, keď sú 

aj nahnevaní.  

No a potom tu mám ešte takú tému, ktorá je asi behom 

na dlhšiu trať. Ale keď kedysi sa dávali pomerne veľké 

peniaze za minulého vedenia do novej webovej stránky, 

ktorá, ktorú asi málokto dneska hodnotí ako nejakú 

prehľadnú a viem, že sa to rieši, tak sa vtedy aj sľúbilo 

(gong) polancom 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Povieme si. Webová stránka je dôležitá. 

Pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Ja teda veľmi zvážim zotrvanie v tej komisii, to 

chcem teda odkázať pánovi predsedovi.  

A nále na oplátku je dôležité povedať, na tých 

všetkých komisiách, ktoré sa konajú na tej župe, som 

absolútne vzorná a účastná.  

To, že tuto sú nesko v neskorých hodinách sústredené 

tie komisie, to je jedna vec.  
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Druhá vec je, že tieto, táto komisia prijíma 

uznesenia, ktoré zaväzujú pána primátora k nezákonnému 

konaniu. Je to proste komisia, v ktorej som ja ani ako 

odborne nevedela zostať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujeme pekne. 

Pán Vlačiky. 

Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

Ja ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel ešte teda všetkých kolegov poslancov 

čo najsrdečnejšie pozvať na ďalšie zasadnutie našej 

komisie, ktoré sa bude konať v pondelok 28. 10. o 17-tej 

hodine tu v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. A jediná 

téma bude Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky  

a postup pri jeho aktualizácii. 

Takže ste všetci srdečne pozvaní.  

Hovorím to aj tu, nech všetci o tom vedia.  

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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 len rýchlo budem reagovať na Milana Vetráka.  

Áno, riešime tú odťahovú službu. Vieme, že od 1. 2. 

ju musí zabezpečovať mesto. Bude to prostredníctvom 

Dopravného podniku a v areáli na Bazovej ulici v prvom 

rade. 

Dobre?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Milan Vetrák.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja už, ja už len krátko dopoviem teda to, čo som 

nestihol. 
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Že tá predstava bola taká, ale to je taká ideálna 

predstava, že ľudia by si mohli v profile každého poslanca 

nájsť informáciu nie len o jeho osobných údajoch 

a príslušnosti prípadne a tak ďalej, politickej, ale aj 

o tom, koľko a aký počet návrhov dával, aký počet 

pozmeňujúcich návrhov, koľko interpelácií a teraz určite 

v najbližšej dobe budeme riešiť, že by sa tam dávalo aj to 

majetkové priznanie, ktoré sa od budúceho roku má 

zverejňovať.  

Čiže, aj to by tam bolo dobré mať, lebo podve, alebo 

ľudia väčšinou idú pozrieť na toho poslanca a tam by, tam 

je to najjednoduchšie. Také najlogickejšie. Ale samozrejme, 

nie je to také jednoduché.  

Nikdy sme si nedali nedali nejaké konkrétne termíny, 

ale ak by niekto chcel mať lepšiu predstavu, tak keď 

pôjdete na národnú radu, na stránku národnej rady 

a kliknete si na tých poslancov, tak tam to pekne všetko tú 

štatistiku vidíte.  

Takže, to by bolo fajn mať, aby ľudia vedeli na 

základe toho rozlišovať, že ktorí poslanci pre nich robia 

a ktorí možno nerobia toľko, (gong) ako si predstavujú.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, žeme na konci aj so silami aj s mestským 

zastupiteľstvom dneska.  

Dátum ďalšieho mestského zastupiteľstva poznáme. Bude 

to novembrové mestské zastupiteľstvo, neviem kedy, niekedy 

na konci novembra. Všetci to viete. Okej. 

To znamená, že ďakujem vám, že sme vydržali. 

A poprosím naše organizačné, aby nás šetrilo 

nabudúce. A keď tam budú ťažké body, nebudeme môcť dávať 

stále štyridsať bodov. Proste, potom už ku koncu naozaj 

nikto nevládze a aj veľa ľudí tu chýba, čo ma mrzí.  

A ja len dúfam, že budeme vedieť udržať tú dobrú 

náladu v zastupiteľstve naďalej. Dneska sa mi to trošku 

zdá, že sa, že mi chýbala. A ja sa budem usilovať 

o akúkoľvek spoluprácu s kýmkoľvek.  

Takže, ďakujem veľmi pekne a príjemný zvyšok večera.  

(ukončenie o 19.02 h ) 

X X 
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