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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

(09.09 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme, môžme začať si myslím. Je nás dosť.  

Takže poďme na to.  

Tunák to zíva prázdnotou v strede, ale asi, asi treba 

začať.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, 

vážení hostia, 

otváram riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorom vítam všetkých vás.  

Než pristúpime k pracovnej časti zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, dovoľujem si vás upozorniť na výstavu 

základnej umeleckej školy Františka Oswalda, Daliborovo 

námestie 2 v predsáli Zrkadlovej siene, pod názvom 

Výtvarkovský svet. Na výtvarke, kde deti radi tvoria, 

fantazírujú, sú nedočkavé spoznávať nové výtvarné techniky, 

históriu výtvarného umenia, no hlavne radi tam chodia.  

Rôzne témy, rôzne výtvarné techniky, to všetko 

nájdete vo výtvarných dielach na paneloch, do ktorých 

vložili žiaci tejto školy vášeň a radosť. 
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Prajem Vám príjemný umelecký zážitok. 

 

 

OTVORENIE PRACOVNEJ ČASTI MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz pristúpime k pracovnej časti rokovania dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

Podľa prezenčnej listiny je je llll, je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, 

že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiadali poslanci Radovan Jenčík, 

to znamená, že neviem kde sú všetci ostatní, ktorí 

nepožiadali o ospravedlnenie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Požiadal?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, tak ja nemám ho tu napísané. A Jakub Mrva.  

Dobre. 

 

 

VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Za over o overovateľov zápisnice z dnešného 

ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

odporúčam zvoliť Martina Kuruca a Lenku Antalovú 

Plavúchovú. 

Martin Kuruc tu nie je. To znamená, že môže to byť 

vlastne on. Lebo on bude. Dobre. On príde o minútu. Presne 

tak. 

Takže, má niekto nejaký iný návrh?  

Ak nie, dávam hlasovať o  predloženom návrhu.  

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

Uznesenie bolo pri prijaté. 

Prítomných dvadsaťpäť. 

Za dvadsaťpäť, proti nula, zdržalo sa a nehlasovalo 

nula. 

Konštatujem, že sme zvolili, alebo mestské 

zastupiteľstvo zvolilo overovateľov zápisnice. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

 21.11.2019 

Voľba overovateľov zápisnice 

 Prítomní: 25 Áno 25 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat   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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

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   
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R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  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 ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik  ÁNO P. Pilinský  

 

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,  
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do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov Milana Vetrík Vetráka, Petra Lenča a Elenu 

Pätoprstú. 

Ďakujem, že vždycky poctivo sa ujmú tejto úlohy.  

Ak nemá niekto nejaký iný návrh, dávam hlasovať 

o predloženom návrhu.  

My sme mali otvoriť diskusiu ako keď to poviem „Má 

niekto nejaký iný návrh?“, nie?  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ježiš, ja som.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo pri prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Konštatujem, že sme, mestské zastupiteľstvo zvolilo 

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

21.11.2019 

 

Voľba návrhovej komisie 

 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  ÁNO 

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L.Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

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   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik  ÁNO P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Už poslanci sedia na vyhradených miestach. 

 

 

SCHVÁLENIE PROGRAMU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrh programu rokovania k dnešnému ustanovujúcemu 

zasadnutiu mestského zastupiteľstva ste obdržali 

na pozvánke dňa 14. 11. 2019. 

 

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
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1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 10. 2019 

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

3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve 
o nájme pozemku a stavby č. 7/2019 na dobu určitú od 
01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 pre JURIŠTA spol. 
s r.o., so sídlom v Bratislave 

4. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, 
k. ú. Trnávka, parc. č. 16952/178, spoločnosti 
Bjoerns.r.o., so sídlom v Bratislave 

5. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, 
k. ú. Vrakuňa, v lokalite Železničnej ulice, parc. 
č. 37/8, Jozefíne Kocúrovej 

6. Návrh na predaj  ako prípad hodný osobitného zreteľa 
novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 1945/8 do vlastníctva Ing. Juraja 
Moravanského 

7. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Záhorská Bystrica, parc. č. 518/5 a návrh na predaj 
pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. 
č. 518/7, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku 
pod stavbou 

8. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka a k. ú. Rača, vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, za pozemky a stavby v k. ú. 
Záhorská Bystrica, vo vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja so sídlom v Bratislave 

9. Nadácia mesta Bratislavy 
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10. Vyhodnotenie spolupráce so záujmovým združením 
Slovenský dom Centrope v roku 2019 a návrh na 
ukončenie členstva v združení 

11. Koncepcia rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta 
SR Bratislavy 

12. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta 
Bratislavy, do správy mestským častiam, za účelom 
zhodnotenia a zveľadenia majetku mesta 

13. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, parc. č. 3553/22 a parc. č. 3553/15, 
Dvojkrížna ulica, spoločnosti SHELL Slovakia, 
s.r.o., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa 
a predaj priľahlého pozemku 

14. Návrh na predajpozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 1815/2, Ing. Zuzane Čermanovej, PhD., ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve žiadateľa 

15. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/11 a parc. 
č. 5409/15, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku 

16. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 4934/30, spoločnosti MEKY SK s.r.o., 
so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa 

17. Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. 
ú. Dúbravka, parc. č. 1336/6, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku pod stavbou, spoločnosti 
AZALEA, s. r. o., so sídlom v Nitrici 

18. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská 
Bystrica, parc. č. 2064/7, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku pod stavbou 

19. Návrh na voľbu neposlanca Ing. Martina Viciana za 
člena komisiefinančnej stratégie a pre správu a 
podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
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20. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

21. Interpelácie 

22. Rôzne 

16.00 h Vystúpenie občanov  

 

Informačné materiály 

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

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta 
SR Bratislavy 

c) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

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

e) Informácia o pridelených bytoch za obdobie 2. a 3. 
štvrťroka 2019 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

So sú 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. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Potom, potom zmena. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo pri prijaté. 

Prítomných tridsať. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia  

21.11.2019 

Návrh program rokovania  
(ako bol zaslaný a vyvesený) 

 Prítomní: 30 Áno 30 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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci,  

máte nejaké návrhy na doplnenie dnešného rokovania 

mestského zastupiteľstva? 

Áno, nech sa páči. 

Ja rovno sťahujem teraz bod programu číslo jedenásť 

Koncepcia rozv rozvoja tepelnej energeticky hlavného mesta 

SR Bratislavy z dôvodu jej dopracovávania.  

Takže, toto poprosím stiahnuť.  

A pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Primátor,  

poprosím vás o predradenie bodu osem. Ide o zámenu 

pozemkov Bratislavského samosprávneho kraja a teda 

mestských pozemkov.  
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Dôvodom je, že budem práve v tom čase keby sa to 

schvaľovalo na výberovom konaní riaditeľa konzervatória 

a chcela by som sa k tomu ako vicežupanka vyjadriť.  

Čiže, vás poprosím ako prvý bod majetkový, čiže za 

rozpočtom ako 2 Bé (B). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dva Bé (B). Výborne. Tak som to aj mal napísané. 

Ďakujem pekne. 

Máme tu problém s hlasovaním za, s hlasovacím 

zariadením. Nejde sa prihlásiť.  

Musíš cez faktickú,  

viceprimátorka.  

Dokým to fixnete, tak ideme na Milana Vetráka.  

Mi Milan Vetrák,  

nech sa páči. Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som na poslednú chvíl chvíľu avizoval teda nie 

členom vlastného klubu, tí to vedia o nejaký deň skôr, ale 
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ostatným som avizoval, že budem vás žiadať o zaradenie 

jedného bodu, ktorý sa týka informácie o začatí konania vo 

veci ochrany verejného záujmu.  

Dôvod, pre ktorý to zaraďujem je jednak ústavný 

zákon, ktorý hovorí, že pri podaní externého podnetu, ktorý 

má všetky náležitosti, to znamená, ktorý obsahuje to, že 

kto ho podal, voči komu smeruje a čo sa navrhuje, a to 

tento podnet obsahuje, tak má mestské zastupiteľstvo 

rozhodnúť do šesťdesiatich dní, pretože konanie sa začalo.  

A potom ešte existuje jedno uznesenie nášho 

zastupiteľstva z roku 2015 zo septembra, ktoré hovorí 

o postupe akým sa zapája naša komisia do do ako servis 

mestskému zastupiteľstvu a v zmysle toho postupu by to malo 

byť tak, že najskôr sa informuje zastupiteľstvo o začatí 

konania, potom zastupiteľstvo poverí komisiu, aby preverila 

tie veci, to sa deje vlastne v tomto predkladanom materiáli 

a následne na ďalšie zastupiteľstvo sa príde s tým návrhom 

na rozhodnutie, či ten podnet je opodstatnený alebo nie. 

Takže, dôvod prečo to predkladám je jednak ústavný 

zákon a jednak uznesenie mestského zastupiteľstva z roku 

2015 a prosím o o podporu zo zaradením tohto bodu do 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

A ako bod, ako bod 19A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sekundu. Llll. Devätnásť A.  

Takže nech sa páči.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Karman, 

faktická. 

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

Aby som nezdržoval, poviem len veľmi krátko.  

Týmto bodom sa zaoberala aj komisia na ochranu 

verejného záujmu, eee, nestotožnili sme sa s tým, že by to 

bolo opodstatnený podnet. A ja určite nebudem hlasovať za 

zaradenie takéhoto bodu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Grendel. 

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

Ja by som dokonca povedal, že tento podnet je 

šikanózny vo vzťahu k poslancovi Vagačovi. Ničím nie je 

podložený.  

V žiadnom prípade nebudem hlasovať za zaradenie tohto 

bodu do programu.  

A chcem povedať, že ak tu má niekto konflikt záujmov 

v tejto téme, tak to je advokátska kancelária, ktorá tento 

podnet napísala, ktorá sama sídlila na Kollárovom námestí, 

napríklad, a momentálne vypisuje takéto sprostosti 

z Digital Parku.  

Takže nech si takýto podnet strčí naspäť do Digital 

Parku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka,  

nech sa páči. Námestníčka, nech sa páči. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 21. novembra 2019  

 24 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Eee. Ja by som chcela len eee doplniť informáciu, že 

komisia hlasovala o mojom návrhu, aby nebol zaradený tento 

program na rokovanie mestského zastupiteľstva a okrem pána 

Vetráka teda sa celá komisia zhodla na tom, že ne ta ten 

návrh nie je hodný zaradenia práve z dôvodov, ktoré 

spomenul pán Grendel.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Vetrák. 

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

Áno, ďakujem za slovo. 

To, že to komisia nepodporila, je aj uvedené v tom 

materiáli.  

Ja vlastne ani teraz mi nebudeme riešiť či ten podnet 

je opodstatnený, opodstatnený ten podnet. Môže byť kludne 

neopodstatnený, ale ten podnet je riadne odôvodnený. 

A pokiaľ je podnet riadne odôvodnený, akože je, tak 
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jednoducho, zastupiteľstvo o ňom musí rozhodnúť. A my ho 

predkladáme v zmys, a ja ho predkladám v zmysle postupu, 

ktorý sme si tu kedysi dohodli ešte v minulom volebnom 

období. 

A dáva nám to aj príležitosť, aby sme povedali, či 

takéto typy podnetov aj do budúcna voči ostatným verejným 

funkcionárom budú opodstatnené, alebo neopodstatnené. To je 

veľmi vzácna príležitosť, kedy môžme spraviť precedens. 

Žiaľ, bude to, bude to na úkor troška Mateja Vagača, že sa 

o tom bude diskutovať, ale vieme urobiť precedens aj voči 

ostatným, že takéto typy podnetov, povedzme, nie sú 

opodstatnené.  

Ale keď to zamietneme pod koberec, tak takú šancu to 

nedostane.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Aby som to iba možno zjednodušil. Že všetci vieme, že 

to je nezmysel a že to neni opodstatnená vec.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Okej. 
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Iba, iba sa chcem, iba chcem pochopiť ja, či náhodou 

Milan Vetrák nehovorí to, že zaoberajme sa tým a oficiálne 

povedzme, že je to nepodstatná a neodpodstatnená a  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Budeme hlasovať o bode. Ja iba hovorím toto, 

ak. Aby som. Lebo Milan mi to vysvetlil takto a myslím, že 

nejaká, nejaký uhol v tom pohľadu správny je. Ale, ale 

všetci sa zhodneme, že je to nezmysel.  

Pani námestníčka Kratochvílová. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja žiadam o zaradenie bodu Návrh na určenie mesačného 

platu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a poprosím ako bod 19 Bé (B). 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem pekne. 
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To znamená, že ideme postupne hlasovať o každom bode.  

Tak je to, že? Ideme postupne hlasovať o každom bode.  

To znamená, že začíname prvým návrhom, a to je ten 

návrh pani vicežupanky, že sa bod A zmení na bod 2 Bé (B). 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Eee, prepáčte. Bod 8 sa zmení na bod 2 Bé (B). Už. 

Už, už hovorím blbosti. 

Eee, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Takže ešte raz bod 8 bude predradený ako 2 Bé (B). 

Ide o. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

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

 21.11.2019 

 

Program rokovania 
preradenie bodu číslo 8 na poradie ako bod číslo 2B 

 
návrh p. Pätoprstej 

 
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  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  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO  

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o návrhu Milana Vetráka a aby sme zaradili 

ako bod 19 A Informáciu o začaní konania vo veci ochrany 

verejného záujmu a tak ďalej. Materiál, čo máte na stole. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Za dvadsaťštyri,  
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Eee, prítomných tridsaťpäť. 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za dvadsaťštyri, proti šesť, zdržalo sa päť, 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

21.11.2019 

Program rokovania 
zaradenie bodu číslo 19A – Informácia o začatí konania 

vo veci ochrany verejného záujmu 
- návrh p. Vetráka 

Prítomní: 35 Áno 24 Nie: 6 Zdržal sa: 5 Nehlasovali: 0 

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

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. NIE 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ZDRŽAL SA J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO  

J. Uhler ZDRŽAL SA 

 

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

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel NIE 

J. Karman NIE 

 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme za návrh pani Kratochvílovej, 19 Bé (B) 

o určení platu primátora. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Je to bod 19 Bé (B), v prípade.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 

21.11.2019 

Program rokovania 
zaradenie bodu 19 B – určenie platu primátora 

- návrh námestníčky Kratochvílovej 

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  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  

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 
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R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO  

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  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Musíme ešte raz zahlasovať za celý program takto 

zmenený? Nemusíme. 
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To znamená, že ďakujem pekne. Máme urobený program na 

na dnešnú, dnešné mestské zastup zastupiteľstvo.  

(poznámka:  

Program: 

 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 10. 2019 

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

2A Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka a k. ú. Rača, vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, za pozemky a stavby v k. ú. 
Záhorská Bystrica, vo vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja so sídlom v Bratislave 

3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve 
o nájme pozemku a stavby č. 7/2019 na dobu určitú od 
01. 01.2020 do 31. 12. 2020 pre JURIŠTA spol. s 
r.o., so sídlom v Bratislave 

4. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Trnávka, parc. č. 16952/178, spoločnosti Bjoern 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

5. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, v lokalite Železničnej ulice, parc. č. 
37/8, Jozefíne Kocúrovej 

6. Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa 
novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 1945/8 do vlastníctva Ing. Juraja 
Moravanského 
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7. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Záhorská Bystrica, parc. č. 518/5 a návrh na predaj 
pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. 
č. 518/7, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku 
pod stavbou 

9. Nadácia mesta Bratislavy 

10. Vyhodnotenie spolupráce so záujmovým združením 
Slovenský dom Centrope v roku 2019 a návrh na 
ukončenie členstva v združení 

12 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta 
Bratislavy, do správy mestským častiam, za účelom 
zhodnotenia a zveľadenia majetku mesta 

13. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, parc. č. 3553/22 a parc. č. 3553/15, 
Dvojkrížna ulica, spoločnosti SHELL Slovakia, 
s.r.o., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa 
a predaj priľahlého pozemku 

14. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 1815/2, Ing. Zuzane Čermanovej, PhD., ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve žiadateľa 

15. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/11a parc. č. 
5409/15, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku 

16. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 4934/30,spoločnosti MEKY SK s.r.o., 
so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa 

17. Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. 
ú. Dúbravka, parc. č. 1336/6,ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku pod stavbou, spoločnosti 
AZALEA, s. r.o., so sídlom v Nitrici 
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18. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská 
Bystrica, parc. č. 2064/7, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku pod stavbou 

19. Návrh na voľbu neposlanca Ing. Martina Viciana za 
člena komisie finančnej stratégie a pre správu a 
podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

19A Informácia o začatí konania vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 
č. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. 
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 

19B Návrh na určenie mesačného platu primátorovi 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

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

21. Interpelácie 

22. Rôzne 

 

Informačné materiály 

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

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

c) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

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

e) Informácia o pridelených bytoch za obdobie 2. a 3. 
štvrťroka 2019 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Rovno poďme na bod jedna. Eee, mmm mmm okej. Počujte, 

ja som sa stratil vo svojom scenári.  

Môžme ísť rovno na bod jedna, hej? na nič som 

nezabudol? Dobre.  

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2019. 

Nech sa páči,  

máte slovo, organizačné. 

Organizačné, slovo. Sekundu.  

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

oddelenia: 

Á teraz. Dobre. 

Takže, ďakujem.  

Dobrý deň. 
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Predkladáme vám materiál o plnení uznesení mestským 

k 31. 10. 

Sú tam predložené splnené uznesenia a nesplnené 

uznesenia a jedno uznesenie, kde posúvame termín na 

polročne pretože ide o petíciu, ide o o o obstarávanie 

Zmien a doplnkov v oblasti Haanova/Pankúchova, 

Mamateyova/Poloreckého. Tam tým, že sa neobstarávajú teraz 

zmeny a doplnky v tomto území, takže posúvame kontrolný 

termín na polročne počnúc 1. 1. 2020. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán ve, pán poslanec Vetrák, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som sa o tom rozprával aj tuná s pani vedúcou. 

Myslím si, že pri tom posune toho termínu môžme byť ešte 

voči vám štedrejší, lebo teraz sa tam navrhuje 1. 1. 2020 
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a polročne, ale my sme na septembrovom zastupiteľstve iné 

body tohto istého uznesenia dávali kontrolný termín 31. 12. 

2020 a kontrola ročne. 

Čiže vieme, podľa mňa, ísť aj v tomto bode toho 

istého uznesenia na ten istý kontrolný termín. 

Pani vedúca organizačného s tým súhlasí. S pánom 

riaditeľom magistrátu som sa teraz narýchlo rozprával. 

Nebol tam problém. A akurát si to predkladateľ môže zobrať 

autoremedúrou ak, ak si to zoberie a nemusím robiť 

pozmeňovák k tomu.  

Tak sa chcem spýtať, či si to vie predkladateľ zobrať 

autoremedúrou?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Riaditeľ magistrátu,  

nech sa páči. 

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

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aspoň dve slová si mohol. 
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Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať uznesenie v tom znení, v akom nám 

bolo predložené. 

Čiže, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie  

v prvom bode splnené uznesenia,  

v druhom bode priebežne plnené uznesenia 

a v treťom bode určenie nového termínu plnenia toho 

uznesenia už v znení tej autoremedúry, ktorá bola spravená. 

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.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 1-Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2019 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

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

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

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

mesta SR Bratislavy: 

1.1 
č.    1211/2018 časť B bod 3 zo dňa 27. 9. 2018 

1.2 č.      178/2019 časť B zo dňa 30. 5. 2019 

1.3 č.      258/2019 časť C bod 1 zo dňa 26. 9. 2019 

 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

2.1 
č.    924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 

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

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

2.4 č.    746/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017 

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

 

B. schvaľuje  

3. Určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

p. 
č. 

nositeľ 
uznesenia 

číslo 
uznesenia 
zo dňa 

pôvodný 
termín 

nový termín 
splnenia 
uznesenia 

4.2 primátor 

746/2017 
časť B bod 3 
zo dňa 29. 3. 
2017 

31. 12. 2017 
Predĺžený 
termín: 
31. 12. 2018 
dňa 7. 2. 
2019 

T: ročne, 
počnúc 31. 
12. 2020 
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vykázané 
uznesenie 
ako 
nesplnené 
bez určenia 
nového 
termínu 
plnenia 

 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 2 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dva, Návrh na zmenu rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019. 

Predtým ako dám slovo šéfovi sekcie financií Matúšovi 

Luptákovi a jeho kolegyniam, chcem iba povedať jednu vec, 

že viete, že na dac decembrovom zastupiteľstve nás bude 

čakať hlasovanie o rozpočte. Mestá sledujte mejly (maily ), 

ktoré dostávate od Bruna Konečného a jeho kolegu. Bude 

prezentácia pre poslancov samostatná a bude aj pracovný 

obed na tému Rozpočet z z zo všetkými klubmi postupne. 
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To znamená, že chceme, samozrejme, chceme, vymyslíme 

a zaradíme tam aj nezaradených poslancov na jedno z tých, 

z tých obedov. Chceme, aby ste o tom mali čo viac 

informácií a aby, aby sme tam mali čo viac pripomienok.  

Takže, ďakujem pekne. 

Matúš Lupták,  

máš slovo. 

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

financií: 

Dobre. Ďakujem. 

Dobrý deň. 

Predkladáme návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019, 

ktorý je, tento návrh je viacmenej taký konsolidujúci, 

upratujúci čo sa týka prehodnotenia toho, ktoré investičné 

akcie sa ešte stíhajú do konca tohto roku, ktoré nie. Aby 

veci, ktoré sa tento rok nestíhajú, mohli plynulo prejsť do 

budúcoročného rozpočtu a teda nemuseli sme čakať na 

záverečný účet.  

Zároveň sa tam zreálňujú očakávané príjmy zo zo 

strany Európskej únie, keďže príjmy za Karloveskú radiálu 

prídu až budúci rok, ale mali sme ich akoby rozpočtované už 

tento rok.  
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A to je v princípe cel celý akoby, celá pointa tejto 

zmeny, aby sme si vyčistili stôl a mohli investičné 

projekty, ktoré budú pokračovať do budúceho roka, hneď 

zapojili do rozpočtu na budúci rok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, dis, otváram diskusiu k tejto téme. 

Pán Lenč,  

máte slovo. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Je koniec novembra a ja by som sa rád spýtal teda 

kolegov poslancov, že koho priorita poslanecká bola 

zrealizovaná nech zdvihne ruku.  

Tri. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No. Ne nebolo to tri. Ospravedlňujem sa. Inak som 

videl tie čísla.  
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Je. Ale možno vám iba odpoviem, že viem na čo 

narážate. A vieme aj to, že rozpočet sa schvaľoval 

v apríli, myslím, alebo na konci marca. Mali sme 

o v podstate tri mesiace menej to všetko dať dokopy. Tie 

priority ostávajú zachované. Tie peniaze ostávajú  

a zrealizujú sa.  

A keď nám aj niečo trvalo dlho, tak sa 

ospravedlňujeme, ale eee polepšíme sa. Ale tie, tie 

priority ne sa nikde nestrácajú, len trošku nám to trvá.  

Ďakujem pekne. 

Pán Budaj,  

máte slovo. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ja nemám problém robiť teraz priebežnú zmenu 

rozpočtu, ale prinajmenej keď budeme schvaľovať budúci roč 

budúci rok rozpočet, tak tie prebytky, ktoré sa sa nutne 

presunú, aj tu sa presúvajú, bolo by dobré k nim dať 

komentár teda ktoré kapitálové, alebo nekapitálové výdaje 

sa nepodarili a prípadne aké dôvody boli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Matúš, chceme rovno na toto nejak odpovedať? Alebo je 

to podnet povie. Asi navrhujem, aby k tým vysvetleniam 

k rozpočtu, aby toto tam bolo ako jeden z bodov, že prečo, 

ako a kto. Či kde.  

Pani s starostka Aufrichová,  

nech sa páči. 

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

Ja by som chcela poďakovať ale týmto mestu, že 

v rámci tej poslaneckej priority, ktorá bola pre Staré 

Mesto zhruba päťdesiat percent sme vyčerpali veľmi peknou 

realizáciou, ktorú ocenili všetci Staromešťania.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja len chcem pripomenúť spracovateľ materiá 

materiálu, že aj pánovi primátorovi, že keď sme schvaľovali 

rozpočet na začiatku vášho volebného obdobia, tak sme 

dostali prísľub, že súčasťou rozpočtu bude aj takzvaný 

investičný plán, kde by sme sa práve dozvedeli aj to, čo sa 

kolega pýtal, v akom štádiu sú niekto, sú vlastne všetky 

investície. 

Ja som poslala aj takú linku, budete, asi viete, keby 

ste sa mohli k tomu kratučko vyjadriť. Je to veľmi 

užitočné. Máme to na župe, chystáme to v Petržalke.  

Čiže, bude to aj pre vás samotných veľmi, veľmi 

pozitívna zmena.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán riaditeľ magistrátu zareaguje.  

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

Sa dohodli aj na rokovaní finančnej komisie, že 

predložíme už k tomu novému rozpočtu tabuľku, kde bude 

prehľad, investičný plán. Teda aktivity a investície, ktoré 

sa chystajú. A takisto, ktoré sa nepodarili, aby sme videli 

teda, že kde sme to. Čo aj pán poslanec Budaj navrhoval. 
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Takže, bude taká prehľadná tabuľka, kde to bude 

zachytené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja len jednu poznámku. 

Tiež u nás sa nezrealizovala priorita, ale absolútne 

to beriem, pretože až v septembri sa zaraďovali finančné 

prostriedky. Čiže, nebolo to možné zrie, riešiť.  

Ale hovorila som s pánom riaditeľom, že bude sa 

nejakým spôsobom uvažovať o tom, že peniaze neprejdú do 

zara, teda do do Rezervného fondu, lebo zase by došlo 

presne k tej situácii, ktorá nastala tento rok. Čiže, až sa 

s nimi bude počítať už začiatkom roka, tak ja si myslím, že 

nie je problém.  

A ešte jednu otázku. 

Neovplyvní to, že sa minuloročná priorita 

nezrealizovala teda nejakým spôsobom tú tohoročnú? Alebo 

budúcoročnú?  
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Nie. Dobre. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ešte rýchla nejaká, síce pod čiarou, pán Kunst. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len chcem pripomenúť, v tých kapitálových výdavkov 

Sanácia brala Národná kultúrna pamiatka, sa to celé zase 

posunulo. Čiže už je to asi tretí rok. Všetci tam chodíme. 

Sedemnásty november. Viete ako to vyzerá.  

Čiže, dajme to medzi TOP priorít. Aby to v Devíne 

naozaj bolo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Určite áno. 

Okej. (poznámka: predsedajúci si povzdychol) 
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Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať uznesenie v znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 

rok 2019 tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia v tých 

piatich bodoch. 

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 tridsaťšesť. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a hla 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

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

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva  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 ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  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 ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 

2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 

nasledovne: 

1. zvýšenie bežných príjmov o 51 632,00 Eur, 

2. zvýšenie bežných výdavkov o 8 187,00 Eur, 

3. zníženie kapitálových príjmov o 42 767 151,00 Eur, 
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4. zníženie kapitálových výdavkov o 60 011 015,00 Eur, 

5. zníženie príjmových finančných operácií 
o 17 287 309,00 Eur. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 2B NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCU SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
PETRŽALKA A K. Ú. RAČA, VO 
VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY, ZA POZEMKY A STAVBY V K. 
Ú. ZÁHORSKÁ BYSTRICA, VO VLASTNÍCTVE 
BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

 (POZNÁMKA: PÔVODNÝ BOD 8) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod dva Bé (B), čo je bývalý. Prepáčte, áno. 

Dobre hovorím? Áno, ideme na bod dva bé (B) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

to je bývalý bod osem Návrh na zmenu ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave 

v Petržalke a v Rači, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
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Bratislavy, za pozemky a stavby v katastrálnom území 

Záhorská Bystrica, vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja so sídlom v Bratislave. 

Nech sa páči pán Szabo za sekciu nehnuteľností, nech 

sa páči, máte slovo.  

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

nehnuteľností: 

Je to, je prvý, v podstate prvý materiál zo série 

materiálov, ktoré pripravujeme aj v rámci budúceho roka eee 

v záujme majetkovoprávneho vysporiadania eee nehnuteľného 

majetku medzi hlavným mestom a Bratislavským samosprávnym 

krajom.  

V tomto materiáli v podstate hlavné mesto sa rozhodlo 

majetkovoprávne usporiadať sťa vzťahy k pozemkom, na 

ktorých sú situované pôvodné stavby muničných skladov 

a pozemky z lesných, s lesným porastom v Záhorskej 

Bystrici.  

Celý areál muničných skladov v Záhorskej Bystrici je 

umiestnený uprostred rozsiahlych mestských lesov.  

Získaním nehnuteľností v areáli muničných skladov 

príde k sceleniu pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta 

a vytvorí sa taká jeden funkčný kompaktný celok. 
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Pozemky v areáli na Znievskej ulici v Petržalke sú 

situované pod existujúcou stavbou bývalej materskej škôlky 

Znievska 4, ktorá je vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja. V tomto prípade zas Bratislavský 

samosprávny kraj má záujem eee vybudovať eee v danej stavbe 

moderné autistické centrum v tomto území a zvýšiť záujem 

riešenia situácie osôb s poruchou a a s poruchou 

autistického spektra zo strany nie len obyvateľov hlavného 

mesta, ale aj obyvateľov celobratislavského kraja.  

Eee areál a z taktiež areál Strednej odbornej školy 

informačných technológií na Hliníckej ulici je zas eee zas 

tvoria rozsiahle viaceré pozemky, ktoré sú dlhodobo 

neusporiadané. V areáli sa nachádzajú pozemky vo 

vlastníctve mesta a stav a stavby vo vlastníctve béeská 

(BSK). Čiže rovnaký prípad, kedy béeská (BSK)  má vo 

vlastníctve stavbu na pozemkoch eee mestských. Usporiadaním 

sa čiastočne zosúladí stav užívania so stavom vedeným 

v údajoch katastra nehnuteľností. 

Materiál bol prerokovaný aj na finančnej komisii. 

Komisia finančnej stratégie eee odporúča materiál schváliť.  

Na mestskej rade bol uvedený materiál rovnako 

prerokovaný. Mestská rada odporúča materiál prerokovať na 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Karman,  

nech sa páči. 

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

Ja sa tomuto bodu veľmi, veľmi, veľmi teším.  

A osem rokov som poukazoval na neschopnosť primátorov 

a županov dohodnúť sa na takejto triviálnej veci. Bránilo 

sa rekonštrukcii. Obyvatelia boli nespokojní a zneužívalo 

sa to na politické účely.  

Jediného čoho sa bojím je, že keď sa to už konečne 

spraví, že si budem musieť hľadať novú tému.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Vlačiky,  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel tiež veľmi pekne poďakovať všetkým, 

ktorí sa o toto pričinili, hlavne teda momentálne 

neprítomnému Jakubovi Mrvovi, ktorý ešte v minulom volebnom 

období upozornil župu, keď sa snažila ten pozemok tých 

muničných skla skladov prenajať, aby to neurobili a vlastne 

to sa podarilo našťastie zastaviť a v tomto volebnom 

období, keď sme tam nastúpili ako noví poslanci, tak sme 

tlačili na to, aby ten pozemok bol zamenený s mestom a aby 

teda sa s ten pozemok stal súčasťou lesa. To sa našťastie 

podarilo.  

Takže, ešte raz ďakujem všetkým. 

A poprosím o podporu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Dámy a páni,  
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sme tu viacerí župní a mestskí poslanci, k tomu asi 

niet čo dodať, samozrejme. Toto malo byť urobené už dávno. 

To bez debaty.  

Ja chcem v tejto súvislosti ale upriamiť pozornosť, 

ja budem, teda v tejto veci podávať aj interpeláciu. 

Nejedná sa o zámenu, ale iný zaujímavý majetok, ktorý 

župa má a ktorý by vedelo využiť aj hlavné mesto, je na 

Starej Vajnorskej ceste. Je to bývalý, bývalé učilište 

a ubytovňa eee myslím že stavebné. Je to taká veľká budova 

ZIPky (ZIP) bývalej. 

Ja som niekoľkokrát na túto tému sa rozprával aj 

s pani eee námestníčkou Štasselovou. Dnes je to budova, 

ktorú župa chce predať. Chce ju predať za pomerne nízke 

peniaze. Sú tam vysporiadané pozemky.  

Lebo tak vyšiel znalecký posudok, hej? že to je 

dôležité povedať.  

Z môjho pohľadu je to, je to miesto, ktoré je, je 

síce v dnes na kraji Bratislavy, ale je dostupné 

električkou. Odtiaľ je asi tri minúty električková 

zástavka. A hneď v bezprostrednej blízkosti, a to pán 

primátor, určite budete vedieť o čom sa bavíme, plánuje 

Ivan Kmotrík alebo firmy spojené s Ivanom Kmotríkom stavať 
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ich osemsko osemsto skladov pre obyvateľov. Je to vlastne 

hneď vedľajší pozemok, pretože je to ten bývalý areál.  

Mám za to, že v tomto prípade sa dajú spojiť dve 

veci. A to je eee pomerne lacný spôsob ako sa dostať 

k nehnuteľnosti, ktorá je zdravá. A možno aspoň čiastočne 

vyriešiť eee ten problém s bývaním, ktorý v Bratislave 

máme. Či sa jedná o sociálne bývanie, alebo sa býv alebo sa 

jedná o bývanie pre ľudí, ktorí, ktorí pracujú pre toto 

mesto. Mám na mysli mestských policajtov, mám na mysli 

učiteľov, či v základných školách, či materských školách, 

či v prípade župy napríklad, napríklad v stredných školách, 

cévécečkách (CVC) a tak ďalej.  

Budem v tejto téme, v tejto téme budem teda 

interpelovať hlavné mesto, či tam teda nejaký priestor  na 

spoluprácu so župou vidí. A takto by sme mali postupovať.  

Toho majetku je tu relatívne veľa, len ho treba 

upratať a treba s ním rozumne nakladať.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne,  

pán poslanec. 
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Pani Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán Buocik,  

ja vám ušetrím interpeláciu a prácu s ňou. 

Župa sa už, župa ide predložiť poslancom veľmi dobrý 

návrh na vysporiadanie pozemkov, ktoré nám ostanú 

v majetku. Bude tam multifunkčné ihrisko športové zelené, 

zelená strecha na tom objekte, ktorý ste spomenul plus 

zelené parkovisko a zároveň získame tridsaťšesť bytov pre 

župu. Takže, pre našich učiteľov.  

Takže, ja viem, že nem neviete všetko, ale je to 

veľmi, veľmi čerstvé dva dni dozadu. Takže ja pevne verím, 

že to podporíte na zastupiteľstve župy. Ale asi by som to 

teraz neriešila, lebo na.  

Ja vám to vysvetlím. Je to, je to na dlhšie. Je to  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je to naozaj veľmi výhodné. Mô môžem vám to potom 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani viceprimátorka Štasselová. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja len, my sme o tom už hovorili, aj po telefóne. 

A ja som opakovane hovorila, že sme mali tento návrh aj na 

pracovnej skupine. Naozaj vyzeralo to na prvý pohľad fajn. 

Ale v tomto momente rokujeme o ďalších zámenách, ktoré sú 

proste na dlho. Nemáme kapacity, aby sme si za naberali na 

seba ďalšie a ďalšie zámeny a akokokoľvek atraktívne.  

A teda táto tento objekt až taký atraktívny nie je, 

pretože je to v území, ktoré nie je vlastne, nie sú tam 

služby, nie nie je to urbanizované v zmysle obytnej. Čiže 

vyhodnotili sme to v tomto čase ako pre nás. Nemáme na to 

kapacity ani finančné, ani, ani ľudské zdroje.  

Takže len k tomu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pán Buocik, 

ešte faktická.  

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

Vzdávam sa. 

Ďakujem. 

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: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja vás chcem poprosiť, keďže je to osobitý zreteľ 

o plnú podporu. 

Chcela by som možno pre verejnosť skôr povedať, že 

táto zámena naozaj nepratrí medzi tie, z ktorých ľuďom 

potom stávajú vlasy dupkom.  

Je to veľmi výhodné. Už o tom hovoril pán Vlačiky. Ja 

to poviem zo strany, napríklad, Petržalky, kde je tu 

dlhodobo objekt, v ktorom je azbest, je zdevastovaný, 

zhorený a ľudia sú už úplne nešťastní a prosia nás kedy to 

konečne župa zbúra. Župa to, žiaľ, nemohla zbúrať, pretože 
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pozemky pod ňou sú mestské. Touto zámenou sa konečne tento 

stav zmení. 

A obyvatelia sa nemusia obávať, že tam bude nejaká 

výšková budova. My chceme zrekultivovať tento pozemok, 

zeleň a bude tu práve toto autistické centrum.  

Ďakujem za podporu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta,  

nech sa páči, máš slovo. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážení pán primátor, kolegovia,  

ja vítam predloženie tohto materiálu a som 

presvedčený o tom, že je veľmi správne a dobré, že 

samospráva na úrovni župy a mesta začína vyhodnocovať 

reálne využitie týchto svojich, nazvem to, niekedy 

nevyužitých pozemkov, respektíve stavieb a dochádza 

k zámenám tak, aby každá tá samospráva, ktorá má určitú 

kompetenciu vedela ten majetok, ktorý povedzme tá druhá 
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časť samosprávy nevie využiť, že si to takto vzájomne 

usporiadajú.  

Je to z môjho pohľadu eee taká eee prvá, prvá 

lastovička. 

Ja budem presvedčený, že budú nasledovať ďalšie. 

Mnohí z vás viete o čom hovorím. V Záhorskej Bystrici sa 

nachádza ďalší jeden veľký areál Stredného odborného 

učilišťa, ktorý dlhodobo chátra. Je to zdravý areál. Župa 

ho z hľadiska kompetencie nevie využiť. A som rád, že a som 

presvedčený o tom, že v priebehu budúceho roka sa dostane 

aj tento materiál na rokovanie a budem rád keď získa 

takisto podporu, ako verím aj tento. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Myslím si, že to je veľmi dobrý znak spolupráce medzi 

mestskými časťami a mestom a župou a budeme spolupracovať. 

Sám sa z toho veľmi teším, lebo nám to uvoľňuje ruky 

v iných, v iných veciach.  

Takže, tiež žiadam o podporu.  
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Ďakujem ešte raz a odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa zámenu 

pozemkov v katastrálnom území Petržalka za nehnuteľnosti 

v katastrálnom území Záhorská Bystrica s finančným 

vyrovnaním v hodnote dvetisícdvestosedemdesiatpäť Eur aj 

osemdesiatjedna eurocentov predstavujúcich rozdiel 

v hodnotách zamieňaných nehnuteľností s tými podmienkami 

a podrobnosťami, ktoré sú v návrhu uznesenia uvedené. 

Ide o osobitný zreteľ, čiže tri pätiny všetkých 

poslancov. 

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.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Pán Szabo,  

ďakujeme. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 2A-Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka 
a k. ú. Rača, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

za pozemky a stavby v k. ú. Záhorská Bystrica, vo 
vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja so sídlom 

v Bratislave  
 

-pôvodný bod 8 
 

 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  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  
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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  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka a k. ú. 

Rača, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za 

pozemky a stavby v k. ú. Záhorská Bystrica, vo vlastníctve 

Bratislavského samosprávneho kraja so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

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

neskorších predpisov zámenu pozemkov v k. ú. Petržalka, a 

to pozemkov registra „C“ parc. č. 1947 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 823 m², parc. č. 1948 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 3 206 m², zapísaných na LV č. 1748, v 

areáli bývalej školy na Znievskej ulici v Bratislave 

a pozemkov v k. ú. Rača, registra „E“ parc. č. 17548 – 

vinica vo výmere 485 m², parc. č. 17549 – vinica vo výmere 

486 m² a parc. č. 17553 – orná pôda vo výmere 1 299 m², 

zapísaných na LV č. 400, v areáli školy Hlinická 

Bratislava, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za 

nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica, a to stavieb so 

súpis. č. 4003, 4004, 4005, 4006, 4007 a pozemkov registra 

„C“ parc. č. 2841/1 – ostatné plochy vo výmere 56 401 m², 
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parc. č. 2841/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 115 

m², parc. č. 2841/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

123 m², parc. č. 2841/4 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 124 m², parc. č. 2841/5 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 11 m², parc. č. 2841/6 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 116 m², zapísaných na LV č. 

4877, situovaných v areáli Muničných skladov v Záhorskej 

Bystrici vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, 

Sabinovská 16, Bratislava, IČO 36063606, s finančným 

vyrovnaním v hodnote 2 275,81 Eur, predstavujúcim rozdiel v 

hodnotách zamieňaných nehnuteľností, 

s podmienkami: 

1. Zámenná zmluva bude Bratislavským samosprávnym krajom 

podpísaná do 120 dní odo dňa schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 

V prípade, že zmluva nebude Bratislavským samosprávnym 

krajom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

2. Bratislavský samosprávny kraj uhradí rozdiel v 

hodnotách zamieňaných nehnuteľností v sume 2 275,81 

Eur v celku do 30 dní od podpísania zámennej zmluvy 

obidvoma zmluvnými stranami.  

3. Bratislavský samosprávny kraj uhradí náhradu za 

znalecké posudky č. 42/2019, 43/2019, 44/2019 v sume 
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2 010,00 Eur v celku do 30 dní od podpísania zámennej 

zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že 

Bratislavský samosprávny kraj plánuje bývalý areál 

materskej školy na Znievskej ulici 4 v Bratislave 

zrekonštruovať a vytvoriť centrum pre osoby s poruchou 

autistického spektra. Zároveň navrhovanou zámenou príde k 

zosúladeniu stavu užívania pozemkov na Hlinickej ulici v 

Bratislave so stavom vedeným v údajoch katastra 

nehnuteľností. Nadobudnutím nehnuteľností hlavným mestom SR 

Bratislavou v areáli Muničných skladov príde k sceleniu 

pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a 

vytvorí sa tak jeden funkčný a kompaktný celok. 

koniec poznámky) 
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BOD 3 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
PREDĹŽENIA DOBY NÁJMU V ZMLUVE O 
NÁJME POZEMKU A STAVBY Č. 7/2019 NA 
DOBU URČITÚ OD 01. 01.2020 
DO 31. 12. 2020 PRE JURIŠTA SPOL. S 
R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Vraciame sa teda, alebo pokračujeme 

plynulo, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) to tu mám. V bode 

tri. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme 

pozemku a stavby číslo 7 2019 na dobu určitú od 1. januára 

2020 do konca roka 2012 pre JURIŠTA spol. esero (s. r. o.) 

so sídlom v Bratislave. 

Už to ide. Čo tomu bolo? 

Ďakujem veľmi pekne. Šéf sekcie životného prostredia 

a šéf našich Mestských lesov máte slovo. 

Dobrý deň. 
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Mgr. Michal   B e l i c a ,  riaditeľ sekcie životného 

prostredia: 

Moje meno je Michal Belica. Ja som riaditeľ sekcie 

životného prostredia a prišiel som aj s riaditeľom 

Mestských lesov v Bratislave pánom Dobšovičom. 

V rámci tohto návrhu, sa to týka prenájmu bufetu, 

ktorý sa nachádza na Partizánskej lúke. Tento pro bufet je 

prevádzkovaný v zmysle zmluvy o nájme pozemku a stavby 

číslo 7 2019, ktorá má platnosť, ako pán primátor povedal 

v tom rozsahu.  

A nakoľko sa bufet v súčasnosti nachádza 

v nevyhovujúcom stave, je potrebná jeho rozsiahla 

rekonštrukcia, ktorej príprava pozostávajúca a archiche 

architektonickej činnosti, projekčnej činnosti a osadenia 

záložného bufetu a verejných vécé (WC) ako aj samotná 

rekonštrukcia sa plánuje uskutočniť v roku 2020. 

S uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť 

poskytovanie služieb bufetu a verejných vécé (WC) počas 

príprav rekonštrukcie a rekonštrukcie v roku 2020 a to 

predĺžením zmluvy o nájme pozemku, stavby číslo 7 2019 na 

obdobie 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Mgr. Michal   B e l i c a ,  riaditeľ sekcie životného 

prostredia: 

Ešte by som  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno? 

Mgr. Michal   B e l i c a ,  riaditeľ sekcie životného 

prostredia: 

chcel dodať, ak môžem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, ešte vy.  

Mgr. Michal   B e l i c a ,  riaditeľ sekcie životného 

prostredia: 

Návrh bol predložený do pravidelnej porady primátora 

kde pravidelná porada primátora súhlasila s predložením na 

rokovanie do mestskej rady a mestského zastupiteľstva. 

Takisto bola predložená do komisie finančnej 

stratégie, pre správu a podnikanie s majetkom mesta, ktorá 

odporúčala mestskému zastupiteľstvu schváliť materiál podľa 

predloženého návrhu. 
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A uznesením mestskej rady hlavného mesta číslo 

74 2019 zo dňa 7. 11. 2019 mestská rada na navrhuje 

prerokovať návrh a schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa.  

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: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať uznesenie v znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa predĺženie doby nájmu v Zmluve o nájme 

do konca budúceho roka  pre JURIŠTA spoločnosť s ručením 

obmedzení obmedzeným za účelom prevádzkovania bufetu na 

Partizánskej lúke s tou podmienkou a ďalšími podrobnosťami, 

ktoré sú v tom návrhu uznesenia uvedené. 

Tri pätiny všetkých poslancov. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 21. novembra 2019  

 77 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovalo nula. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 3-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o 
nájme pozemku a stavby č. 7/2019 na dobu určitú od 01. 

01.2020 do 31. 12. 2020 pre JURIŠTA spol. s r.o., so sídlom 
v Bratislave 

 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.  R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme 

pozemku a stavby č. 7/2019 na dobu určitú od 01. 01. 2020 

do 31. 12. 2020 pre JURIŠTA spol. s r.o., so sídlom 

v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov predĺženie doby nájmu v Zmluve o nájme 

pozemku a stavby č. 7/2019, na dobu určitú od 01. 01. 2020 

do 31. 12. 2020, pre JURIŠTA spol. s r.o., so sídlom v 

Bratislave, IČO 17309557, za účelom prevádzkovania bufetu 

na Partizánskej lúke 

s podmienkou: 

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku a stavby č. 7/2019 

bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V 

prípade, že dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku a stavby 

č. 7/2019 nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto 

uznesenie stratí platnosť. 
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Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme pozemku a stavby č. 

7/2019 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 

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

znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že 

prípravy na rekonštrukciu bufetu a samotná rekonštrukcia sú 

naplánované na rok 2020 a je potrebné na tento rok 

zabezpečiť prevádzku bufetu predĺžením pôvodnej zmluvy na 

prenájom bufetu, ktorej platnosť končí k 31. 12. 2019. 

Bratislavský lesopark je vyhľadávaným miestom na oddych 

najmä pre rodiny s deťmi. Z uvedeného dôvodu sa Mestské 

lesy v Bratislave snažia rozšíriť rozsah služieb pre 

návštevníkov využitím priestorov, ktoré sa nachádzajú na 

Partizánskej lúke. Rekonštrukciou bufetu sa skvalitnia 

podmienky trávenia pobytu v Bratislavskom lesoparku. 

koniec poznámky) 
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BOD 4 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. TRNÁVKA, 
PARC. Č. 16952/178, SPOLOČNOSTI 
BJOERN S.R.O., SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. Sekundu iba.  

Mmm. Bod číslo štyri. Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, pozemok v katastrálnom území 

Trnávka spoločnosti (Björn) Bjoern eseró (s.r.o.)  so 

sídlom v Bratislave. 

Nech sa páči,  

pán Szabo, máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Predmetom materiálu je majetkovoprávne usporiadanie 

vzťahu k pozemku využívaného ako súčasť priemyselného 

areálu za účelom scelenia pozemkov vo výlus výlučnom 

vlastníctve žiadateľa. 

Výmera je dvestopäťdesiatdeväť metrov štvorcových. 

Všetky okolité pozemky sú vo vlastníctve žiadateľa.  
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Cena na základe znaleckého posudku je stanovená na 

deväťdesiatjedna euro aj dvadsaťdeväť centov za meter 

štvorcový. 

Finančná komisia materiál prerokovala. Na základe eee 

uznesenia finančnej komisie, finančná komisia odporúča 

schváliť materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 

s odporučením úpravy ceny podľa cenovej mapy na 

tristoštyridsaťosem euro a za meter štvorcový. 

Materiál bol prerokovaný aj na mestskej rade. Mestská 

rada materiál odporúča 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. Prosím, prihláste sa.  

Neprihlásil sa nikto. Tak poprosím, aha.  

Á, pán Tešovič,  

nech sa páči. 

Jak to reaguje pomaly. 
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Aj teda v zmysle toho, čo, čo tu odznelo, v zmysle 

záverov finančnej komisii podávam pozmeňujúci návrh k bodu 

číslo štyri tak, aby sa teda, ako už pán Szabo povedal, aby 

sa kúpna cena zvýšila z z pôvodnej navrhovanej ceny 

dvadsaťtritisícšesťstoštyridsaťštyri Eur a jedenásť centov 

na kúpnu cenu deväťdesiattisícstotridsaťdva Eur. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Len otázka. Sme v cenovej mape, hej?  

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

Áno. Cenová mapa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sme v cenovej mape. To je pre mňa dôležité. Aby sme 

nerobili excesy. 

To znamená, že toto je pozmeňovák.  

Ideme o ňom nejakým spôsobom asi, Milan, hlasovať, 

že?  
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Takže odovzdávam slovo návrhovej komisii, keď nikto 

(poznámka: nezrozumiteľné slová). 

Predseda návrhovej komisie 

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

Mu musí byť ešte aj predložený.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ale už, už ho nesie pán  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Už to beží. 

Predseda návrhovej komisie 

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

poslanec, áno. 

Dobre. Ďakujem. 

Ďakujem za slovo. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 21. novembra 2019  

 85 

Čiže, pozmeňujúci návrh pána poslanca je predložený. 

Tak ako spomínal, meníme text v uznesení, keď slová:  

za kúpnu cenu celkovo 

dvadsaťtritisícšesťstoštyridsaťštyri Eur a jedenásť 

eurocentov centov  

sa nahrádzajú slovami:  

za kúpnu cenu celkove deväťdesiattisícstotridsaťdva 

Eur. 

Budeme najskôr, keďže ide o pozmeňujúci návrh, budeme 

najskôr hlasovať o tomto pozemňujúcom návrhu.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

nehlasovalo nula. 

 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 4-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 
parc. č. 16952/178, spoločnosti Bjoern s.r.o., so sídlom 

v Bratislave 
 

pozmeňujúci návrh p. Tešoviča – zmena ceny 
 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva  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  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja chcem iba privítať deti z Detského centra Ako 

doma, ktoré sa na nás prišli pozrieť, pretože majú, 

predstavte si, tému Bratislava tento týždeň, alebo tento 

deň. 
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Takže, deti vitajte! A tunák sa to rozhoduje všetko 

(poznámka: predsedajúci hovorí so smiechom) 

Predseda návrhovej komisie 

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

No, pán primátor, ešte, ešte dodám, že by sme  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ideme, ideme hlasovať, áno.  

Predseda návrhovej komisie 

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

mali ako celok. Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Len už sa tam hmýria, tak som ich chcel privítať.  

A teraz, aby vedeli, že o nich vieme, aby aj ostatní 

poslanci vedeli.  

(poznámka:  potlesk) 

A teraz pokračujme ďalej. Poďme hlasovať o bode tohto 

bodu  (poznámka: nezrozumiteľné slovo) ako o celku. 
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Takže, nech sa páči. 

Prosím, prezen 

Predseda návrhovej komisie 

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

A teraz môžte dať hlasovať, pán primátor, v tom 

znení, ale s tou zmenou sumy, ktorá bola schválená. 

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 tridsaťšesť. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 4-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 
parc. č. 16952/178, spoločnosti Bjoern s.r.o., so sídlom 

v Bratislave 
 

hlasovanie ako o celku v znení prijatej zmeny 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 

16952/178, spoločnosti Bjoern s.r.o., so sídlom 

v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

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

neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. 
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Trnávka, parc. č. 16952/178 – ostatné plochy vo výmere 259 

m², zapísaného na LV č. 5109, spoločnosti Bjoern s.r.o., 

Kožušnícka 391/3, Bratislava, IČO 35897759, za kúpnu cenu 

celkove 90 132,00 Eur,  

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci 

ako výlučný vlastník susedných nehnuteľností, zapísaných na 

LV č. 4954, k. ú. Trnávka, pozemkov priľahlých k predmetu 

predaja a stavieb, má záujem o pripojenie, scelenie a 

udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve s 

nehnuteľnosťami vo svojom výlučnom vlastníctve, pričom 

predmet prevodu tvorí súčasť priemyselného areálu vo 

vlastníctve žiadateľa, teda skutkový stav bude zosúladený 

so stavom právnym. 

koniec poznámky) 
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BOD 5 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. VRAKUŇA, 
V LOKALITE ŽELEZNIČNEJ ULICE, PARC. 
Č. 37/8, JOZEFÍNE KOCÚROVEJ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na ďalší bod programu. Bod číslo päť. Návrh na 

predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa pozemok 

v katastrálnom území Vrakuňa v lokalite Železničnej ulice, 

Jozefíne Kocúrkovej. 

Pán Szabo,  

máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o majetkovoprávne vys vysporiadanie vzťahu 

k pozemku užívaného ako vjazd a vstup na nehnuteľností vo 

vlastníctve žiadateľky v mestskej časti Vrakuňa v lokalite 

ulice Železničnej.  

Celková výmera pozemku je osem metrov štvorcových.  

Cena podľa znaleckého posudku stodeväť euro aj 

deväťdesiatštyri centov. 
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Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii, ktorá 

odporúča podľa predloženého návrhu uznesenia materiál mmm 

prerokovať, respektíve schváliť s odporučením úpravy ceny 

podľa cenovej mapy na sumu dvestopäťdesiatsedem euro aj 

sedemdesiatjedna centov za meter štvorcový. 

Mestská rada materiál prerokovala a odporúča ho 

prerokovať na mestskom zastupiteľstve. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nech sa páči. 

Pán Tešovič. 

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

Ďakujem za slovo. 

Teda v zmysle toho, čo tu bolo povedané, podávam 

pozmeňujúci návrh, aby sme upravili cenu podľa cenovej 

mapy, a to v texte uznesenia sa  

cena osemstosedemdesiatdeväť celá päťdesiatdva Eur 

na nahradí textom 
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celkove dvetisícšesťdesiatjedna celá šesťdesiatosem 

Eur.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ak nikto nemá žiadnu poznámku k tomu, tak odovzdávam 

slovo návrhovej komisii, aby sme hlasovali o tomto 

pozmeňováku. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Uhm. Ďakujem za za slovo. 

Čiže, začneme najprv pozmeňujúcim návrhom, ktorý nám 

bol predložený k bodu číslo päť pánom poslancom Tešovičom, 

a to znovu kúpnu cenu, teda slová 

za kúpnu cenu celkovo osemstosedemdesiatdeväťtisíc, 

pardon, osemstodeväťdesiat, osemstosedemdesiat Eur aj 

päťdesiatdva eurocentov 
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nahrádzame slovami 

za kúpnu cenu celkovo dvetisícšesťdesiatjedna Eur aj 

šesťdesiatosem eurocentov. 

Čiže, môžte dať, pán primátor, hlasovať o tomto 

pozmeňujúcom návrhu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 5-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 

v lokalite Železničnej ulice, parc. č. 37/8, Jozefíne 
Kocúrovej 

 
-pozmeňujúci návrh p. Tešoviča zmena ceny 

 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  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

návrhová komisia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

A následne budeme teraz hlasovať o návrhu uznesenia 

ako o celku. Teda schvaľujeme prípad hodný osobitného 

zreteľa predaj pozemku v katastrálnom území Vrakuňa za tú 

kúpnu cenu, ktorú sme už zmenili pozmeňujúcim návrhom 
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a s podmienkami a podrobnosťami, ako sú uvedené v návrhu 

uznesenia. 

Tri pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom hlasovať, 

pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 5-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 

v lokalite Železničnej ulice, parc. č. 37/8, Jozefíne 
Kocúrovej 

 
-hlasovanie o uznesení ako o celku v znení prijatej zmeny 

 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  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   
 

 
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 ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, v 

lokalite Železničnej ulice, parc. č. 37/8, Jozefíne 

Kocúrovej 

 

Uznesenie  
zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

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

neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. 
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Vrakuňa, parc. č. 37/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 8 m², LV č. 270, Jozefíne Kocúrovej, bytom       , 

Bratislava, za kúpnu cenu celkove 2 061,68 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok 

parc. č. 37/8 tvorí vstup a vjazd na nehnuteľnosti vo 

vlastníctve kupujúcej, ktorá má záujem o pripojenie, 

scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom 

susedstve s nehnuteľnosťami vo svojom výlučnom vlastníctve, 

pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti v užívaní 

kupujúcou titulom Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 28 

88 0613 16 00 zo dňa 18. 10. 2016. 

koniec poznámky) 
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BOD 6 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA NOVOVYTVORENÉHO 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. VRAKUŇA, 
PARC. Č. 1945/8 DO VLASTNÍCTVA ING. 
JURAJA MORAVANSKÉHO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na ďalší bod.  

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o Návrh na predaj ako prípad hodný osobi 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ee ee ja som ešte neuviedol ten bod. Iba sekundu. Ja 

ho iba uvediem. 

Návrh na, bod číslo šesť Návrh na predaj ako prípad 

osbitného osobitného zreteľa, novovytvorený pozemok 

v katastrálnom území Vrakuňa do vlastníctva Ing. Juraja 

Moravanského. 

Nech sa páči,  

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o majetkovoprávne usporiadanie pozemku 

užívaného a situovaného vo vlastnom oplotenom dvore 

v mestskej časti Vrakuňa v lokalite Ostružinová.  

Celková výmera je tridsaťjedna metrov štvorcových.  

Cena podľa znaleckého posudku je osemdesiatri euro aj 

trinásť centov za meter štvorcový. 

Žiadateľ z titulu má uhradené všetky pohľadávky 

z titulu bezdôdovdného obohatenia. 

Materiál bol prerokovaný aj na finančnej komisii, 

ktorá materiál odporúča  schváliť s úpravou ceny podľa 

cenovej mapy na za hod za cenu dvestošesťdesiatdeväť euro 

aj tridsaťšesť centov za meter štvorcový.  

Materiál bol prerokovaný aj na mestskej rade. Mestská 

rada odporúča materiál prerokovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Sekundu. 
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Najprv poslanci a potom vy.  

Môžte tu byť, neni žiadny problém. Buďte tu.  

Rasťo Tešovič,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem za za slovo. 

K tomuto bodu podávam teda v zmysle záverov finančnej 

komisie na základe cenovej mapy pozmeňujúci návrh.  

To znamená, že tá  

cena osemdesiattri celá trinásť Eur za meter 

štvorcových 

sa bude meniť  

na dvestošesťdesiatdeväť celá tridsaťšesť Eur za 

meter štvorcových. 

Celkovo to teda bude po novom predstavovať sumu 

osemtisíctristopäťdesiat celá šestnásť Eur. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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A teraz pred tým ako pravdepodobne predložíme toto 

návrhovej komisie, by sa chcel občan vyjadriť.  

Takže hlasovaním, prosím ťa, prizvite pána Juraja 

Moravanského, o ktorého ide do do zastupiteľstva. 

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči, pán  

Poravanský, má máte slovo. 

Občan   Ing. Juraj   M o r a v a n s k ý :  

Dobrý deň. Moravanský Juraj. 

Ja by som sa chcel opýtať na tú výšku tej sumy za 

meter štvorcový, nakoľko sa mi to zdá strašne veľa z dôvodu 

toho, že to je neosvetlená časť. Tam neni ani osvetlené 

mestské, nenachádza sa tam kanalizácia, neni tam spevnená 

ani vozovka.  

A do užívania som dal občanom spredu, teraz neni na 

tej fotke vidieť, a približne pätnásť metrov štvorcových  

pre to, aby tam mohli chodiť k ostatným domom a užívateľom 

tých domov či už nejaké záchranné zložky, požiarnici a tak 

ďalej.  

Takže, chcel by som sa opýtať, či by sa dalo s tou 

cenou niečo spraviť, lebo sa mi zdá neúmerne veľká.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 21. novembra 2019  

 107 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Eee. Pán Tešovič,  

akým spôsobom prišla finančná komisia k tejto sume?  

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

Ďakujem. 

Samozrejme, úlohou, úlohou finančnej komisie nie je 

dávať nejaké, nejaké ceny, ktoré sú nejak nereálne. My 

(poznámka: odkašľanie) 

Pardon. 

My vychádzame z takzvanej cenovej mapy. To znamená, 

že sa za za posledlné mesiace zoberú do úvahy všetky reálne 

predaje vo vašej štvrti, vo vašej časti mesta 

a v bezprostrednom okolí za za rovnaký, alebo podobný typ 

pozemku s tým, že, že sa najnižšia cena a najvyššia cena 

škrtne a z ostatného sa spraví mediánová cena.  

Čiže, to je. Toto je najčastejšia cena za meter 

štvorcový za aký sa pozemok vo vašej lokalite predáva.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová s technickou. 

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

Že som si nie úplne istá, či táto metodika je 

správna, pretože to čo sa predáva a to čo vidí, vidno na 

tých portáloch kde sa porovnávajú tie vstupy do do toho 

výpočtu, sú riadne stavebné pozemky. Toto sú veľmi často 

zostatkové plochy, ktoré sú zanedbané dlhodobo. Udržiavané 

tými, ktorí tam sú.  

Neviem, či keď máme znalcov, ktorí majú prenesený 

výkon štátu, že majú štátny znak v pečiatke a zoberú si na 

svoje triko ohodnotenie toho pozemku, kde zohľadnia možno 

tie fakty, že tam nie je verejné osvetlenie, že tam nie je 

kanalizácia. To nie je cena z pozemku, ktoré je v mape na 

realitke.  

Navrhujem naozaj, aby sme sa držali znaleckej ceny.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Áno. Práve tá znalecká cena bola doteraz veľký 

problém a nikdy sme sa jej nedržali, pretože ta tam naozaj 

boli obrovské rozdiely niekedy aj v susedných uliciach, 

pretože ten znalec tam má možnosť eee jedného, jedného 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) koeficientu pri pozemkoch 

dať tam koeficient od nula celá dva až do jedna celá nula 

nula.  

To znamená, tá, tá on vie tou cenou hýbať v podstate 

prakticky až možno do do sedemdesiatich percent.  

A preto sme pristúpili k tomu, že, že, že robíme túto 

mediánvoú cenu. Ale chcem povedať, to nie je cena 

z nejakých realitných po portálov ponuková, ale to sú 

skutočne realizované predaje.  

Čiže, to je reálna cena, za ktorú sa to predáva.  

Občan   Ing. Juraj   M o r a v a n s k ý :  

Mohol by som sa 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Chcete ešte zareagovať?  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 21. novembra 2019  

 110 

Občan   Ing. Juraj   M o r a v a n s k ý :  

Mohol by som sa ešte vyjadriť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Občan   Ing. Juraj   M o r a v a n s k ý :  

Nejedá sa o stavebný pozemok, nakoľko to je 

tridsaťjedna metrov štvorcových.  

Chcel by som ešte povedať, že ten pozemok som 

nadobudol zdedením, alebo vlastne darovaním po babke. Ten 

pozemok mal kedysi rozlohu šesťstopäť metrov štvorcových. 

Ešte v deväťdesiatom štvrtom. Mám tu aj staré katastrálne 

mapy, kedy mal takýto rozmer. Nevieme akým spôsobom sa 

dostalo až k tomu, že teraz má tento pozemok päťstopätnásť 

metrov štvorcových.  

Čiže, myslím si, že tá suma za to, aby som si kúpil 

niečo, čo kedysi bolo tiež naše, je po podľa mňa veľmi 

prehnaná.  

Nie je to stavebný pozemok. Na tom za tridsaťjedna, 

tridsaťjedna metroch štvorcových nepostavíte dom.  

A keď za cenu dvestosedemdesiat euro metrov 

štvorcových kupujú developeri. Ja som neni developer. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vypočujme poslancov.  

Starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Áno, cena ohodnotenia pozemkov je tu dlhodobým 

problémom. Avšak máme veľmi neblahé skúsenosti z minulých 

období so znalcami. A to, že nie s jednou, oni vedia veľmi 

hýbať s viacerými položkami. Záleží do ktorej kategórie 

dajú daný pozemok. A čo ohodnotia.  

A len pre informáciu. Ak mu dajú koeficient nula celá 

dva, tak neznížia jeho cenu o sedemdesiat percent, ale 

znížia jeho cenu päťkrát. To znamená na dvadsať percent 

pôvodnej ceny. To znamená, že o, akože štyristo percent de 

fakto ide dolu.  

Takže, tam si treba uvedomiť, že ten znalec vie 

ohodnocovať pozemky rôznym spôsobom.  

Možno len tak na na načrtnutie. Pozemky pod hotelom 

Dabltri baj hilton (DoubleTree by Hilton) boli ohodnotené 

na šesťstopäťdesiat Eur na meter štvorcový a na konci sa 
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našiel iný znalec, ktorý dokázal tie isté pozemky s tou 

istou okrúhlou pečiatkou urobiť za dvestopäťnásť Eur na 

meter štvorcový. Čo je zhruba tak trojnásobná cena oproti, 

oproti prvému znalcovi s rovnakou okrúhlou pečiatkou 

a s rovnakým, s rovnakým eee eee inštitútom zo štátu, ktorý 

to neceňuje.  

Samozrejme, eee pečiatka nie je všetko. A určite 

môžme sa baviť, či aj cinová cenová mapa je je 

stopercentná. Ale je to o tom, že buď sa tu na tej cene tri 

pätiny poslancov zhodnú, alebo sa nezhodnú. A keď sa 

nezhodnú, tak sa to nepredá a bude sa to maximálne tak 

prenajať.  

A ja som niekoľkokrát deklaroval. V zahraničí sa 

zvyčajne nepredávajú pozemky, prenajímajú sa. Dokonca aj 

v takých, ktoré si myslíme, že sú menej vyspelé ako naša 

krajina.  

Takže, takže tu si naozaj treba možno povedať,že či 

to súvisí s nejakou šírkou cesty a podobných. Netvrdím, že 

sa nedá v niektorých prípadoch na to pozerať osobitne. Ale 

to osobitné zdôvodnenie prečo v danom prípade ten pozemok 

je naozaj nehodnotný a naozaj pre mesto z akéhokoľvek 

spôsobou nedôležitý a mal by byť predaný za výrazne nižšiu 

cenu, ak sa to zdôvodní, tak za to nemám problém 

zahlasovať. Ale myslím si, že na základe toho, ako je 
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momentálne nastavený trend, tak ma to mrzí smerom k danému 

občanovi, ale, ale neviem si predstaviť.  

Tak buď máme nejaký štandard. To znamená, držíme sa 

nejakej cenovej mapy a v prípade, že to naozaj z nejakého 

dôvodu je neadekvátne, tak by to tu mal niekto dosť jasne 

zdôvodniť, že prečo a ako.  

Ďakujem. 

Hrčka bod 6 MsZ 21. 11. 2019 predaj Moravanskému 

hovorí o tom, že ak sa dosť veľa znižuje cena, tak by to 

malo byť jasne zdôvodnené, že prečo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja ako starosta mám nejaký prehľad o tých cenách, 

ktoré sa tam pohybujú.  
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Naozaj pán Moravanský má pravdu, že táto komunikácia, 

ktorá je pred ich domom nie je, nie je hotová, nakoľko sú 

tam nevysporiadané pozemky. Takže, v najbližšej dobe tam 

asi ani nebude riadna komunikácia vybudovaná.  

Je tam problém s kanalizáciou a s vodou. Pravidelne 

keď prší, tak ich dosť často vytápa, lebo je to v takej 

jame trochu.  

Na druhej strane je to za ich plotom, čiže tam to 

nikomu reálne nevieme predať ako im.  

Takže ja by som sa tiež prihováral za nejaké zníženie 

ceny a dal by som pozmeňujúci návrh na dvesto euro za meter 

štvorcový. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže máme druhý pozmeňovací návrh.  

Dobre. 

Ste všetci zo stopkou. Takže urobme to ako faktické 

veľmi rýchlo. Dobre?  

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

Ďakujem pekne. 

Ja som ten poslanec, ktorý je členom finančnej 

komisie od minulého, od minulého zastupiteľstva. S týmto sa 

tam naozaj boríme už päť rokov. Určite sa pred tým s tým 

borili aj ostatní poslanci. 

Ten problém je v tom, že nikto príčetní by nepredal 

pozemok za cenu zistenú znalcom, ktorá je evidentne nízka. 

A jediný spôsob ako, ako nepáliť od od boku je to, že 

vychádzať z nejakého, z nejakého mmm z nejakej priemernej 

ceny, ktorá sa tam realizuje.  

Je to výhra výrazný posun oproti tomu, ako sa to 

robilo v minulosti. Lebo v minulosti naozaj trošku tá 

finančná komisia pálila od boku, ale preto, pretože naozaj 

predávať pozemky v pri rodinných domoch v takýchto 

lokalitách za osemdesiat euro je, je proste problém.  

Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa. To 

znamená, že my ide predávame to napriamo. Ideme mimo 

súťaže. To znamená, že tam naozaj tá cena musí byť taká, 

z ktorou sa väčšina poslancov stotožní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Aufrichtová. 

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

Ja chcem povedať, že vlastníci poz vlastniť 

nehnuteľnosť znamená aj starať sa o ňu. A keď sa o ňu 

nestará, tak tá jej hodnota padá.  

Takže, to nie je o tom, že máme cenové mapy. Naozaj 

sa na to treba pozrieť vždycky na ten prípad, že keď je to 

pozemok, ktorý je za plotom, nie je možné ho využívať a iba 

robí hanbu. Ak to teraz odkryje a povie, bude posielať 

každý deň sťažnosť pánovi starotovi, že sa nestará, tak to 

asi nie je riešenie, ktoré by malo byť výsledkom tohto 

zastupiteľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

V rýchlosti pán Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Oceňujem, že ste zaviedli toto to cenové mapy, 

oceňovanie podľa cenových máp, ale nič vám nebráni, pán 

primátor, vyhovieť aj tomu rozdielu, že je rozdiel naozaj 
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či dokupuje bohatá finančná skupina nejaké komerčné metre, 

ktoré jej chýbajú uprostred pozemku a je to kľúčová vlastne 

blokačná cena. A je rozdiel keď kupuje individuálny majiteľ 

domu chodník pred svojim domom.  

To zaviesť ten rozdiel medzi komerčným pozemkom 

a individuálnym občanom nie je žiadna veľmi zložitá, 

zložitý zásah do tej mapy. A je to zavedenie niekoľkých 

kategórií. Ja verím, že je to možné a je teda len na 

kupujúcom, či to zaplatí, alebo bude čakať. Možno že sa 

naozaj vytvorí dohoda o tom, aby sa rozlišovali 

individuálni kupujúci, ktorí by sa rozlišoval aj pri 

komerčnom predaji.  

Naozaj, niekedy aj desať metrov, posledná veta, ktoré 

brzdia, alebo sú strategickým majetkom, môžu mať veľmi 

vysokú cenu. Ale toto asi nie je ten prípad.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Krúpa. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja by som chcel dať do pozornosti, že pred chvíľkou 

sme schválili jeden predaj, kde sme držali eee cenovú mapu. 

Máme tých predajov dneska viac. Tu je prípad, ku ktorému sa 

teda občan nejakým spôsobom vyjadril. A zača, začíname 

rozmýšľať nad korekciou.  

Myslím si, že nie je to dobrý prístup. A buď teda 

budeme hľadať nový spôsob riešenia ako ohodnocovať tie veci 

vzhľadom  na rôzne veci, ktoré aj niektorí kolegovia 

hovorili, ale aby sme nerobili to, že niekto, kto sa 

prihlási do diskusie s pozície občana, vysvetlí tú svoju 

situáciu, tam tú korekciu teraz urobíme pod tlakom emócií, 

alebo aj na základe nejakých rácií, ostatní, ktorí 

akceptujú rozhodnutie finančnej komisii, teraz nazvem to 

eee to prejde bez akéhokoľvek povšimnutia. 

Pretože ešte raz hovorím, tých predajov máme dneska 

na základe cenovej mapy viac. A ten prístup by mal byť 

korektný ku každému. Nie iba k tomu, ktorý (gong) sa má  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Ďakujem. Jasné. 

Pán poslanec Berka.  

V v Tešovič, pardon, faktická. 
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Pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel v tomto smere vyzvať naozaj na na 

určitú konzistentnosť. 

Pokiaľ, pokiaľ sa bavíme o sociálny nych veciach 

o sociálnej oblasti, tak, tak, tak samozrejme, majme srdce. 

Ale pokiaľ sa bavíme o majetkových veciach, musíme byť, mať 

hlavne zdravý rozum a musíme byť dobrý hospodár. 

Ja sa vôbec nebránim tomu, pokiaľ, pokiaľ je to 

naozaj že veľa, kľudne to dajme do výpožičky, kľudne to 

dajme do nájmu. Ale pokiaľ sa máme zbaviť tohto pozemku, 

tak to musí byť naozaj cena, ktorá je trhová, ktorá je 

obvyklá. Pretože keby sme, napríklad, my ako mesto a my 

kupujeme často aj nejaké pozemky, keď potrebujeme niekde 

pod električku a tak ďalej, no takisto nám to nikto za, za 

cenu osemdesiattri Eur za meter nedá. 

To znamená, že naozaj tuná musíme ísť konzistentne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím vás, hláste sa cez faktické, dobre? Lebo toto 

už máte stopky. 

Adam  Berka. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa stotožňujem s tým, čo povedal pán kolega 

Buocik. A chcel by som tiež podporiť návrh eee eee predsedu 

finančnej komisie. 

My sme sa týmto problémom zaoberali veľa hodín a my 

myslím si, že tento systém vnáša do celého procesu istý 

rozmer férovosti a korektnosti, ktorý nám umožňuje nak 

nakladať s našim majetkom a rozhodovať efektívne. 

To znamená, že práve tieto, tá nekonečná tvorba 

výnimiek a a ľudová tvorivosť na finančnej komisii bola 

troška v rozpore s efektívnym fungovaním.  

Čiže, ja by som na navrhoval držať sa tých, tých 

rozhodnutí finančnej komisie, ktoré vychádzajú z cenových 

máp. 
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ja to musím vysvetliť, pretože to nie je pod žiadnym 

vplyvom emócie.  

Ten prípad predtým bol normálne o odkúpení verejného 

priestranstva, ktorý bol pripojený k riadnej komunikácii. 

Tu je zásadné to, že tá komunikácia nie je dorobená. Je 

deklarované, že ani nebude, pretože nie je majetkovo 

vysporiadaná. A toto má viesť práve možno k tomu, aby tam 

dostal sa do do toho územia poriadok čo sa týka 

vlastníckych vzťahov. 

Takže, ďalej sa o to územie treba starať. Nie len 

vlastniť a počítať to, že čo sa, že sú trhové mapy, kde na 

ktorých sa dá možnože stavať. Stavebné pozemky. Toto je 

zostatková plocha, ktorá naozaj musí byť zhodnotená. To nie 

je cena trhovej mapy cien, ktoré sa predávali v okolí. 

Alebo chcem vidieť, že či sa porovnávali pozemky do 

päťdesiat metrov predávané.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. To je, to je.  

Pán starosta Chren. 

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

Ďakujem. 

Musím podporiť aj moju predrečníčku pani starostku, 

ktorá presne, starostovia poznajú tieto problémy a vedia 

ako je to s takýmito frckami pozemkov. 

Ale chcem sa v prvom rade spýtať: Prosím vás pekne, 

načo sú nám potom tí znalci, ktorých máme? A ako vlastne 

naceňujú znalecké posudky, keď sme teraz získavali pozemky 

po okolo Ružinovskej nemocnice, tak znalec nacenil cenu 

jazera Rohlík vodnej plochy na tristodvadsať euro za meter. 

Náš mestský znalec na pozemky, ktoré my mesto sme 

získavali. Sme ich získavali vodnú plochu, potom sme ju 

museli vyškrtnúť. A pritom iné pozemky naceňujú potom 

nejakými päťdesiatimi, šesťdesiatimi, osemdesiatimi 

metrami. 

Tak poďme kompletne vymeniť tých znalcov. Alebo nájsť 

nejakých normálnych alebo niečo, nech to nemusíme takto 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Ďakujem pekne. 

Už naozaj posledná. 

Starosta Hrčka. 

(poznámka: počuť mužský hlas „Pozri akým spôsobom 

komunikuješ.  

Poď. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len jednu, jednu vec. Že načo máme znalcov? 

Pretože zákonodarca vymyslel, že pri predaji, ktorý nejde 

trhovou cenou, cena nesmie byť nižšia ako znalecká. 

Čiže, zákon hovorí, že znalecká cena je tá spodná 

časť, pod ktorú nesmie ten kto predáva verejný majetok 

proste predávať, ak nejde trhovou súťažou. 

Čiže, to je vlastne spodok. Ak si niekto pozrie 

zákon, tak si to môže pozrieť.  
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A teraz. Ak by sme boli niekde inde a znalci by 

neboli v rozptyle niekoľkonásobkov, lebo keby tu znalci 

boli konzistentní, tak tu nikto znalcov nespochybňuje.  

Ja si pamätám, keď sa mal rozširovať cintorín, tak 

v Čunove bola cena za meter štvorcový, bol tu vtedy pán 

Hrádek, ktorý to tu prišiel prezentovať, že meter štvorcový 

v Čuno v Čunove alebo v Rusovciach je stopäťdesiat Eur na 

meter štvorcový. 

Tak som sa zasmial, že sme ten cintorín rovno mohli 

spraviť u nás v strede namiesto, namiesto fotbalového 

štadiónu, lebo tam boli len po dvesto Eur metre, meter 

štvorcový a bolo by to bližšie k tým ľuďom. To ako vtip. 

Len naozaj, keď my vieme po dvesto Eur na meter 

štvorcový predať v centre mesta a niekto príde s tým, že 

niekde stojí stopäťdesiat Eur meter štvorcový na výrazne 

okrajovej časti Bratislavy, tak potom máme naozaj vážny 

problém za koľko a kde predávať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dovoľte mi to nejakým spôsobom zhrnúť možno. 
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Pravda je v podstate na obidvoch stranách. My sme 

vytvorili tú cenovú mapu presne kvôli tomu, aby, aby 

finančná komisia a poslanci a každý kto sa do toho asi 

nebol akože nebolo to úplne uletené, odstrelené a ja by som 

chcel, aby sme ju nejakým spôsobom rešpektovali túto vec. 

Na druhej strane, teraz vidíme a na viacerých 

prípadoch sme to videli, že tá cenová mapa nemá šancu 

niektoré konkrétne prípady odzrkadliť. A myslím si, že 

Rasťo, to je aj na teba otázka, aj na nášho šéfa sekcie 

financií, že musíme dať do tejto cenovej mapy nejaké nové 

kategórie. Napríklad, dobre hovorila starostka Aufrichtová, 

že proste, keď je niečo stavebný pozemok, lebo má iks 

metrov a môže to byť stavebný pozemok, má to mať inú 

kategóriu ako keď niečo neni stavebný pozemok, hej? 

A a jasne, že tie ceny sú iné v tej sekunde. 

To znamená, že ja navrhujem to, aby my sme sa ešte 

pokúsili to naráb, že vy vytvoriť nejaké nové kategórie, 

ktoré, ktorými prejde tá nehnuteľnosť potom, ako prejde 

cenovou mapou, aby, aby sa  nestalo to, že my nejak tlačíme 

občanov, ktorí si potrebujú kúpiť, ešte v tomto prípade, 

nejaký kus pozemku, ktorý pravdepodobne kvôli chaosu 

v v onom, v katastri nie je už tejto rodine, ktorej bol.  

Toto hlasovanie, samozrejme, je na vás, ale čaká nás 

práca s týmto. Lebo ja si myslím, že ešte ten systém nemáme 
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vychytaný. Možno ten kompromis dneska, ktorý navrhol 

starosta Vrakune je, je adekvátny.  

Áno, nech sa páči. 

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

Ja som len chcel povedať k tomu, že práve ten systém 

cenovej mapy je založený na tom, že my samozrejme 

neporovnávame záhradu s so stavebným pozemkom. Tam sa 

porovnáva stavebný pozemok so stavebným pozemkom.  

Proste, vždy sa rešpektuje, že to musí byť pozemok 

rovnakého druhu.  

A ďalšia vec.  

Ja si myslím, že toto je, toto je vyslovene spôsob, 

ktorý, ktorý robíme, tieto tie tieto predaje na základe 

žiadostí, kde ten človek má istotu, že si to môže kúpiť on 

sám, pretože to už, dajme tomu, užíva, má to pri dome. My 

pokiaľ by sme chceli ísť možno viac, ešte viac 

transparentnejšiou formou, môžme vyhlásiť verejnú obchodnú 

súťaž, lenže potom sa môže stať záujemcovi, že, že nedá 

najvyššiu cenu a že si to kúpi jeho sused. A to by asi 

nechcel.  

Čiže, čiže, podľa mňa, pokiaľ niekto chce mať istotu, 

že to bude mať a že si to môže odkúpiť, tak tiež nemôže 
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čakať, že, že to bude predané za úplne najnižšiu zákonom 

stanove, dovolenú cenu, ktorá je práve tá znalecká.  

Čiže, je to niekde v tom mediáne. To to to je celé. 

Keby sme išli do súťaže, áno, môže sa stať, že bude 

tá cena nižšia, alebo že bude aj vyššia, alebo že si to 

kúpi sused. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja poviem iba príklad zo Starého Mesta.  

Pokým v územnom pláne zóny nie je pozemok väčší ako 

päťsto metrov, v podstate nie je stavebným pozemkom. Nemôže 

sa tam stavať. Hej?  

Lenže to je, a to je otázka niekoľkatích metrov a je 

tam rozdiel toho, čo sa  s tým pozemkom dá robiť a čo sa 

nedá robiť. A tá cena jeho je ra radikálne iná.  

Takže, podľa mňa, o tom budeme diskutovať. Ale, možno 

sa nezdržujme. Poďme ďalej. Lebo tunák to nevydiskutujeme. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Dostali sme dva pozmeňujúce návrhy. V zmysle 

rokovacieho poriadku hlasujeme tak ako, v akom poradí 

prišli.  

Prvý prišiel v poradí návrh pána poslanca Tešoviča. 

Druhý v poradí prišiel návrh pán poslanca Kuruca. Oni sa 

vzájomne vylučujú. Takže, ak prvý prejde, tak o druhom sa 

ani nehlasuje.  

To len upozorňujem, že tak je to v rokovacom 

poriadku.,  

Čiže, začíname tým návrhom, pozmeňujúcim návrhom pána 

poslanca Tešoviča, ktorý, ktorý vlastne slová v texte 

uznesenia  

za cenu osemdesiattri trinásť Eur na meter štvorcový, 

celkove za kúpnu cenu dvetisícpäťstosedemdesiatsedem Eur aj 

tri eurocenty  

chce nahradiť textom 

za cenu dvestošesťdesiatdeväť Eur aj tridsaťšesť 

eurocentov na meter štvorcový, celkove za kúpnu cenu 

osemtisíctristopäťdesiat Eur aj šestnásť eurocentov.  
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Čiže, hlasujeme najprv o tomto pozmeňujúcom návrhu.  

Nech sa páči, pán primátor, môžte dať hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Za dvadsaťjedna, proti nula a zdržalo sa pätnásť, 

nehlasovalo nula. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 6-Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa 
novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. 

č. 1945/8 do vlastníctva Ing. Juraja Moravanského 
-pozmeňujúci návrh p. Tešoviča – zmena ceny 

 Prítomní: 36 Áno 21 Nie: 0 Zdržal sa: 15 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ZDRŽAL SA J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel ZDRŽAL SA 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Čiže pokračujeme druhým pozmeňujúcim návrhom, a to je 

návrh pána poslanca Kuruca.  

On vlastne v tom texte uznesenia tiež mení tie isté 

slová, teda tie, ktoré som spomínal,  

osemdesiattri Eur aj trinásť eurocentov na meter 

štvorcový, celkovo za kúpnu cenu 

dvetisícpäťstosedemdesiatsedem Eur aj tri eurocenty 

chce zameniť za 

dvesto euro na meter štvorcový, a celkovo za kúpnu 

cenu šesťtisícdvesto Eur.  

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. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Za dvadsať, proti tri, zdržalo sa trinásť, 

nehlasovalo nula. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 6-Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa 
novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. 

č. 1945/8 do vlastníctva Ing. Juraja Moravanského 
 

-pozmeňujúci návrh p. Kuruca – zmena ceny 

 Prítomní: 36 Áno 20 Nie: 3 Zdržal sa: 13 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová  

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

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L.Štasselová,nám. ZDRŽAL SA 

R. Tešovič NIE 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  ZDRŽAL SA 
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R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ZDRŽAL SA 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka ZDRŽAL SA  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský  

 

koniec poznámky) 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. Takže, keďže ne neprešiel ani jeden pozmeňujúci 

návrh, tak sa vrátime naspäť k návrhu uznesenia tak, ako 

bol predložený.  

Ten návrh uznesenia je, že sa, je i ide o prípad 

hodný osobitného zreteľa, ide o predaj novovytvoreného 

pozemku v katastrálnom území Vrakuňa a cena je tu 

osemdesiattri Eur aj trinásť eurocentov za meter štvorcový, 

celkove za kúpnu cenu dvetisícpäťstosedemdesiatsedem Eur aj 

tri eurocenty. S tými podmienkami a podrobnosťami, ktoré sú 

v návrhu uznesenia uvedené.  

Tri pätiny všetkých poslancov.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem. 
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Za trinásť, proti sedem, zdržalo sa osemnásť, 

nehlasovalo nula. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 6-Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa 
novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. 

č. 1945/8 do vlastníctva Ing. Juraja Moravanského 
 

-hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia 

 Prítomní: 38 Áno 13 Nie: 7 Zdržal sa: 18 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák  L.Štasselová,nám. ZDRŽAL SA 

R. Tešovič NIE M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

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

P. Hochschorner  ZDRŽAL SA J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ZDRŽAL SA 

R. Kunst NIE A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová ÁNO 
 

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

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ZDRŽAL SA 

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

P. Lenč NIE B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NIE  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee, pán Moravanský,  

my sa k tomu ešte vrátime. Nájdeme nejaký kompromis 

na tej cene a budeme ešte, budeme to riešiť.  

Chcete ešte. (poznámka: nezrozumiteľné slová) také. 
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Občan   Ing. Juraj   M o r a v a n s k ý :  

Nechcem sa opakovať, ale chcel by som znovu 

podotknúť, že neni to tam na tej fotke, fotke vidieť. 

Vpredu z toho pozemku je úzka ulička. Naozaj dva a pol 

metrová. Ja som ju roz. V roku 2004 bolo zasadnutie,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

My to máme v materiáli.  

Občan   Ing. Juraj   M o r a v a n s k ý :  

vo Vrakuni, kde sa dohodli vlastníci tých pozemkov, 

že každý sa bude spolupodieľať  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Občan   Ing. Juraj   M o r a v a n s k ý :  

dvoma metrami zo svojho pozemku na tú cestu. Jediný 

ja som to dodržal a ešte jeden môj sused. Všetci ostatní si 

zastavali tie pozemky dopredu. Zdá sa mi to naozaj neférové 

v tejto chvíli, aby som ja niekomu daroval a užívali môj 

pozemok a ja si kúpil pozemok za domom za takúto sumu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne.  

 

 

BOD 7 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. ZÁHORSKÁ 
BYSTRICA, PARC. Č. 518/5 A NÁVRH NA 
PREDAJ POZEMKU V BRATISLAVE, 
K. Ú. ZÁHORSKÁ BYSTRICA, PARC. Č. 
518/7, AKO MAJETKOVOPRÁVNE 
USPORIADANIE POZEMKU POD STAVBOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod, na bod číslo šesť, sedem, Návrh na 

predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa pozemok 

v Záhorskej Bystrici. Návrh na predaj pozemku 

v katastrálnom území Záhorská Bystrica ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku pod stavbou. 

Nech sa páči,  

pán Szabo. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 21. novembra 2019  

 139 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o majetkovoprávne usporiadanie právneho 

vzťahu k pozemkom eee eee pred pred stavbou a pozemkom 

žiadateľa, alebo žiadateľov. 

Jedná sa o dve parcely. Jedna vo výmere 

osemdesiatšesť metrov štvorcových, druhá vo výmere deväť 

metrov štvorcových.  

Z titu, ná, nárok z titulu, alebo eee pom, nárok 

z titulu bezdôvodného obohatenia je uhradený.  

Cena na základe znaleckého posudku je stanovená sto 

euro aj tridsaťosem centov za meter štvorcový.  

Materiál bol, materiál bol prerokovaný na finančnej 

komisii. Finančná komisia   predl predloží žený materiál 

navrhuje schváliť s odporučením úpravy ceny podľa cenovej 

mapy na cenu stopäťdesiattri Eur aj tridsaťosem centov za 

meter štvorcový.  

Mestská rada materiál prerokovala a odporúča ho 

prerokovať na mestskom zastupiteľstve. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Rasťo Tešovič. 

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

Ďakujem. 

V zmysle toho, čo tu bolo uvedené, podávam 

pozmeňujúci návrh k materiálu kde navrhujem zmeniť 

uznesenie v texte kde slová 

za kúpnu cenu deväťtisícpäťstotridsaťšesť celá desať 

Eur sa tento text nahrádza na nový text, za kúpnu cenu 

štrnásťtisícpäťstosedemdesiatjedna celá desať Eur. 

Čiže je toto zvýšenie z tých sto Eur za meter na tých 

stopäťdesiat niečo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová,  

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja by som chcela takú procedurálnu poznámku, podľa 

mňa, veľmi dôležitú, lebo tu nastal precedens.  

Občan, ktorý teda pri všetkej úcte k tomu 

predchádzajúcemu bodu, dostal slovo, bol zapnutý mikrofón 

a komentoval hlasovanie poslancov mestského zastupiteľstva 

po uzatvorení hlasovania.  

Keby sme takýto priestor, prosím teda o väčšiu 

pozornosť organizačného oddelenia, keby sme takýto priestor 

dali hocikomu po akomkoľvek hlasovaní, tak by tu nastal 

totálny chaos. Považujem to za ne veľmi neprimerané 

a myslím si, že by to veľmi nebezpečný precedens. 

Čiže, ten, v tomto prípade trvám na dodržiavaní 

rokovacieho poriadku. 

Keď majú priestor občania, že predĺžime niekomu 

vystúpenie, alebo že vystupuje k bodu počas diskusie a sme 

demokratickí a umožníme mu vystúpiť, predkročiť časový 

limit je to niečo iné ako keď sa vyjadruje občan po 

hlasovaní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poprosím organizačné, veľmi striktne dodržiavame náš 

systém, ktorý je dohodnutý v rokovacom poriadku.  

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

Nie. Dobre. 

To znamená, že ďakujem pani starostke a ideme na 

návrhovú komisiu v tomto prípade.  

Milan,  

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Dostali sme pozmeňujúci návrh od pána poslanca 

Tešoviča k tomuto bodu. Je to návrh uznesenia, kde on chce 

zmeniť text a to konkrétne, že slová 

za kúpnu cenu deväťtisícpäťstotridsaťšesť Eur aj 

desať eurocentov, 
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tak tieto slová chce nahradiť slovami 

za kúpnu cenu štrnásťtisíc Eur, 

štrnásťtisícpäťstosedemdesiatjedna Eur aj desať eurocentov. 

Môžte dať o tomto pozmeňujúcom návrhu, pán primátor 

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 tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 7-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 518/5 a návrh na predaj pozemku 
v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 518/7, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 
 

-pozmeňujúci návrh p. Tešoviča – zmena ceny 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

 
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 ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová  

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  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáč. To bol ten pozmeňovák.  

Pro odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Pán primátor, my sme vlastne schválili ten 

pozmeňujúci návrh, ktorým sme zmenili cenu, ale potom my 

máme ešte hlasovanie o návrhu uznesenia ako o celku k tomu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, áno. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže mali by sme sa k tomu hlasovaniu vrátiť 

a vlastne hlasovať tromi pätinami o  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Predseda návrhovej komisie 

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

o tom prípade hodného osobitného zreteľa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ja som iba povedal, že toto bolo prijaté a idem. 

Ja som povedal, že už ideme ďalší bod?  

Aha, tak sa ospravedlňujem.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Alebo takto. Aspoň bol nahodený ďalší bod. Tak aby . 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, nie, nie. Ja som odovzdal slovo návrhovej 

komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Tak môžte dať hlasovať o tom ako, ako o celku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ospravedlňujem sa za chaos. Hlasujeme o kompletnom 

o tom veľkom bode.  

Takže, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

jedna. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 7-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 518/5 a návrh na predaj pozemku 
v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 518/7, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 
 

-hlasovanie o uznesení ako o celku v znení prijatej zmeny  

 Prítomní: 31 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

 
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  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová  

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

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  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. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 518/5 a návrh na predaj pozemku v 

Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 518/7, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 

 
Uznesenie  

zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
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znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ 

v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 518/5 – zastavaná 

plocha a nádvoria vo výmere 86 m², evidovanom na LV 

č. 7186,  

2. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov podľa §9a 

ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku 

registra „C“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 518/7 

– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9 m², 

evidovanom na LV č. 7186,  

do podielového spoluvlastníctva Ing. Márie Dziurovej, bytom 

Lachova 9, Bratislava, v podiele 1/3, Lýdie Antolíkovej, 

bytom      , Bratislava, v podiele 1/3 a Ing. Jozefa 

Kočiša, bytom        , Prašice, v podiele 1/3, za kúpnu 

cenu 14 571,10 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. 
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2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo 

dňa podpísania kúpnej zmluvy všetkými zmluvnými 

stranami. 

Osobitný zreteľ predaja pozemku registra „C“ parc. č. 518/5 

zdôvodňujeme skutočnosťou, že daný pozemok je súčasťou 

oploteného priestoru vybudovaného vlastníkmi susedných 

pozemkov registra „C“ parc. č. 518/1, parc. č. 518/2 a 

parc. č. 518/1. 

Kupujúci pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy dlhodobo užívajú a nemajú k nim žiadny právny 

vzťah. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 9 NADÁCIA MESTA BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na ďalší bod, bod číslo deväť Nadácia mesta 

Bratislavy. 

Poprosím šéfku oddelenia kultúry Zuzanu Ivaškovú. 

Nech sa páči. 
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Mgr. Zuzana   I v a š k o v á ,   poverená vedúca oddelenia 

kultúry: 

Dobrý deň. 

Veľmi pekne ďakujem za slovo. 

Dovoľte mi predstaviť materiál Nadácia mesta 

Bratislavy. Pár slov na úvod k fungovaniu.  

V na júnovom zastupiteľstve ste schvaľovali 

Programové vyhlásenie, v rámci ktorého sa píše v kapitole 

Kultúra, že prioritou v tejto oblasti je vytvorenie 

moderného a efektívneho grantového systému, ktorý by 

nahradil existujúci grantový systém. Tým zámerom je zmena 

toho dnešného tak, aby fungoval efektívnejšie, aby sa 

odstránili niektoré administratívne úkony, ktoré sa ukázali 

v tom procese zdĺhavé. Zároveň, aby sme reagovali na 

potreby v oblasti kultúry, kde bolo artikulovaných niekoľko 

tém. Určite medzi tie najdôležitejšie patrí flexibilné 

vyhlasovanie víziev počas roka. Podpora jednotlivcov 

a neformálnych skupín, čo by nadácia umožňovala, ale aj 

podpora viacročných projektov.  

To riešenie, ktoré aj my predkladáme je vlastne návrh 

na zriadenie Nadácie mesta Bratislavy, ktorá by bola 

nástrojom napĺňania grantovej politiky mesta. Nie vo 

všetkých segmentoch, ale v špecifických. Pre prvý rok 

v prvej etape by to bola podpora kultúry a komunít, ktorá 
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by efektívne tieto dve oblasti prepájala s tým, že to, čo 

je naozaj dôležité je, aby v rámci podpory komunitného 

života sme mohli podporovať jednotlivcov a neformálne 

skupiny týmito jednotlivcami zastúpené.  

Prvá línia v oblasti kultúry by sa venovala podpore 

tvorby a šírenia umeleckého diela, kultúrnym podujatiam, 

aktivitám kultúrnych centier, mobilite, vzdelávaniu 

a rezidenciám, ale aj taktiež by namiesto tradičného 

členenia podľa oblastí umenia a kultúrnych aktivít by sme 

tieto oblasti podporovali na základe napojenia na globálne 

a lokálne výzvy, ktorým dnes mestá, aj Bratislava čelia.  

A v oblasti komunít by to bola podpora malých grantov 

na podporu občianskych komunitných a kultúrnych aktivít, 

ale aj systém podpory komunitných lídrov a jednotlivcov.  

Dovoľte mi nejaké informácie k systému fungovania 

nadácie. 

Orgánmi nadácie by boli správna rada a správca 

nadácie a dozorná rada.  

Správna rada by mala deväť členov, pričom štyria 

členovia sú zo zástupcov odbornej verejnosti, dvaja 

členovia sú spomedzi pracovníkov mesta a traja členovia sú 

poslancami mestského zastupiteľstva. 
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Dosah mesta a toto je dôležité zdôrazniť, naozaj išlo 

by o nadáciu mesta Bratislavy. To znamená, mesto naďalej, 

aj vy ako poslanci by ste mali dosah na fungovanie nadácie, 

jednak cez priamy zakladateľský vzťah, ale aj cez 

schvaľovanie orgánov. Čo nás čaká dnes. Schválenie nadačnej 

listiny, ale do budúcna tiež schvaľovanie rozpočtu nadácie 

a napojenie na koncepčnú činnosť mesta.  

To znamená, naozaj cez nadáciu by boli grantované 

také témy, ktoré vychádzajú zo strategických politík mesta 

a vždy vy ako poslanci by ste tieto témy schvaľovali. 

Čo sa týka financovania. 

Keďže by išlo o Nadáciu mesta Bratislavy, tak hlavné 

zdroje na činnosť by boli poskytované z hlavného mesta 

z jeho rozpočtu. A ako som povedala na úvod, tá tento 

mechanizmus má nahradiť existujúci grantový program Ars 

Bratislavensis.  

Čiže, my už tam nejaké zdroje máme na grantovú 

činnosť a tie by boli alokované na fungovanie nadácie.  

Veľký potenciál do budúcna predstavuje asignácia 

dvoch percent. My si uvedomujeme, že tých financií nie je 

dosť a toto je práve téma, ktorá by do budúcna mohla 

pomôcť, že by sa nám podarilo na navýšiť, alebo získať viac 

prostriedkov na grantovú činnosť mesta.  
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Ešte možno po taký takú informáciu do budúcna. Tak 

ako je nadačná listina nastavená, umožňuje podporovať aj 

iné témy, nie len kultúru. Čiže my vidíme potenciál práve 

v tom, že by do budúcna mohli vznikať, čo nám zákon 

umožňuje, nadačné fondy, cez ktoré by boli v podstate 

grantované ďalšie témy a oblasti.  

Na dnešnom zastupiteľstve budete schvaľovať zámer 

založenia Nadácie mesta Bratislavy, nadačnú listinu 

a orgány nadácie.  

Možno dovoľte mi uviesť mená. Tie mená vám boli 

poskytnuté. Rovnako tak ste dostali od nás medzi materiálmi 

informáciu o všetkých externých členoch. Viete si 

naštudovať ich životopisy a viete si pozrieť vlastne 

referencie, ktoré sme k týmto členom získali. 

Takže len možno dovoľte mi povedať, vymenovať teda 

členov. 

Za správnu radu by to boli zástupcovia pán Jakub 

Kmeť, pani Zora Jaurová, pani Zuzana Hekel, pani Bohunka 

Koklesová, pán Boris Strečanský, pani Lucia Pašková, pán 

Matej Vagač, pani Elena Pätoprstá a pán Vladimír Dolinay.  

Za členov dozornej rady sú navrhnutí inžinier Peter 

Lenč, doktorka Jana Poláčiková a Radovan Jenčík.  
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A za správcu nadácie som navrhnutá ja Zuzana 

Ivašková. 

Ďakujem. 

Tento materiál, ešte uvediem, bol prerokovaný na 

komisii kultúry a na finančnej komisii. Obe komisie 

odporučili schváliť tento materiál.  

Tiež bol prerokovaný na mestskej rade, opäť s návrhom 

schváliť tento materiál. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Áno, Matej Vagač, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa chcel poďakovať pánovi primátorovi 

a samozrejme aj vedúcej kultúry pani Zuzane Ivaškovej, že 

za prípravu tohto materiálu, za koncepčné riešenie 
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a samozrejme aj za za to, za tie postup krokov, najmä to, 

že mmm, spravili aj predstavenie pre poslancov kde, kde sa 

poslanci mohli naozaj pýtať a vydiskutovať si všetky veci. 

A to by som naozaj chcel upozorniť, že, že tento materiál 

bol naozaj poctivo pripravený a myslím si, že prijatie 

tohto materiálu, alebo vlastne ustanovenie nadácie môže 

radikálne zmeniť prístup v tej miestnej kultúre, alebo by 

som povedal tej komunálnej kultúre a v tých, tých nových 

vzťahov. 

Takže, plne podporujem tento, tento bod a verím, že 

zahlasujeme dneska za. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja nebudem opakovať ocenenie prípravy toho materiálu 

ako špičkový, ja len možno doplnenie, keďže, keďže nie 

vždycky som sedela na strane poslancov, že môžno nemusel 

byť anonymizovaný ten tá časť predstavenia tých kandidátov, 
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aspoň niektoré veci by mohli byť zverejnené, aby verejnosť 

vedela o aké osobnosti sa jedná.  

A teda ja veľmi ocenňujem koho ste vybrali. Skutočne 

špičkoví ľudia.  

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 veľmi oceniť, pretože toto bola vec, 

s ktorou som vstupovala do komunálnej politiky, že 

potrebujeme podporiť eee financovanie tretieho sektora, 

ktorý sa vie profesionálne venovať rozvoju kultúry. 

V Starom Meste sme prijali preto zriadili Neziskový fond 

architekta Wajnwurma (Weinwurm), ktorý nie je ale nijako 

financovaný zo zdrojov mestskej časti, je len z externých 

zdrojov.  

Preto som sa na rade ináč zdržala, pretože kritika, 

ktorou som bola, ktorou prešiel zrodenie tohto fondu bola 

až symbolická k Wajnwurmovi (Weinwurm) ako mal on jeho osud 

smerom k Bratislave. To, čo predviedol staromestskí 

poslanci Vallo tímu a tá kritika, ktorá, ktorou som musela 
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zrod tohto fondu proste pretlačiť, tak ja som veľmi rada, 

že sa podarilo zriadiť aj Fond architekta Wajnwurma 

(Weinwurm) a plne podporujem aj takéto, túto organizáciu. 

A verím teda, že prospeje kultúre Bratislavy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

A bohužiaľ, nám chýbajú dvaja ľudia, členovia 

návrhovej komisie, takže musíme zohnať aspoň jedného, nie?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ale musíme, musíme mať dvoch.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, Milan je tu. Sorry, ja som ho nevidel. Prepáč, 

Milan.  

Takže, nech sa páči, pani Pätoprstá, alebo, alebo pán 

Vetrák, ktokoľvek. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďak ďakujem pekne za slovo.  
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My sme ten návrh uznesenia vlastne dostali v písomnej 

podobe, čiže ak niekto eee jedine, že by niekto namietol, 

že to mám čítať celé. Inak to čítať celé nebudem. 

Budeme schvaľovať jednak založenie nadácie, potom ten 

vklad zakladateľa v tej sume šesťtisícšesťstotridsaťosem do 

nadácie, nadačnú listinu, zoznam členov správnej rady 

nadácie a zoznam členov dozornej rady nadácie ako aj 

správcu Nadácie mesta Bratislavy tak, ako sú tam vymenovaní 

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.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne.  
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A ďakujeme aj našej kolegyni Zuzane Ivaškovej za 

prácu, ktorá odviedla a tomto materiáli.  

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 9-Nadácia mesta Bratislavy 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  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   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Nadácia mesta Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. založenie nadácie pod názvom Nadácia mesta Bratislavy 

so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
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2. vklad zakladateľa hlavného mesta SR Bratislavy do 

novozaloženej nadácie Nadácia mesta Bratislavy v sume 

6 638,00 Eur (slovom šesťtisícšestotridsaťosem eur) 

3. nadačnú listinu nadácie Nadácia mesta Bratislavy 

4. za členov správnej rady nadácie Nadácia mesta 

Bratislavy so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 

Bratislava: 

4.1 Mgr. Jakub Kmeť 

4.2 Mgr. art. Zora Jaurová 

4.3 Mgr. art. Zuzana Hekel 

4.4 doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 

4.5 Mgr. Boris Strečanský 

4.6 Mgr. Lucia Pašková 

4.7 Ing. Matej Vagač 

4.8 Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá 

4.9 Mgr. Vladimír Dolinay 

5. za členov dozornej rady nadácie Nadácia mesta 

Bratislavy so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 

Bratislava: 

5.1 Ing. Peter Lenč 

5.2 PhDr. Jana Poláčiková 

5.3 Radovan Jenčík 
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6. za správcu nadácie Nadácia mesta Bratislavy so sídlom 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava: 

Mgr. Zuzana Ivašková 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 10 VYHODNOTENIE SPOLUPRÁCE SO ZÁUJMOVÝM 
ZDRUŽENÍM SLOVENSKÝ DOM CENTROPE 
V ROKU 2019 A NÁVRH NA UKONČENIE 
ČLENSTVA V ZDRUŽENÍ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej na bod desať.  

Nech sa páči, Vyhodnotenie spolupráce so záujmovým 

združením Slovenský dom Centrope v roku 2019 a návrh 

na ukončenie členstva v združení. 

Nech sa páči, materiál prednesie pani Malicherová.  

Ing. Alžbeta   M e l i c h a r o v á ,  referát cestovného 

ruchu: 

Dobrý deň.  
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Ďakujem veľmi pekne za priestor, požiadalo ma vedenie 

úradu, aby som odprezentovala tento materiál. 

Tak, ako sa v materiáli píše, tento návrh na 

vystúpenie vlastne z Domu Centrope hlavného mesta bol už 

predložený v marci, bol stiahnutý a bol vytvorený priestor 

na to, aby vlastne riaditeľka preukázala aktivity, ktoré sú 

v prospech mesta Bratislavy. 

V podstate, tak ako sa v celom materiáli píše, 

aktivity Domu Centrope nie sú nasmerované, alebo nie ich 

výsledky ako keby neboli v prospech mesta Bratislava. Mesto 

nie je zapojené do mnohých týchto aktivít. Jediné čo sa tu 

spomína je regionálny vlastne magazín, kde mesto dostáva 

dve, tri strany možnosť prezentácie v ňom.  

Eee, mmm, z veľkej časti vlastne mmm toto združenie 

financuje Bratislavský samosprávny kraj. Je to ako keby 

vysunutie ich priorít, ktoré majú v péháeser (PHSR) 

v akčnom pláne pre cestovný ruch a v niektorých ďalších 

strategických materiáloch. 

Takisto je v materiáli spomenuté, že zastupiteľstvo 

vlastne schválilo člena dozornej rady v tomto združení za 

mesto pána Slimáka. Dlhodobo sa nevedel v podstate dostať 

do tejto funkcie. Bol schválený teraz len 16. novembra. 

Pokúšal sa zohnať kontakty na vlastne členov združenia, aby 
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mohol kooperovať a vykonávať svoju funkciu, zatiaľ sa mu 

nedarí. 

To je zhruba všetko. 

Som pripravená k otázkam, dúfam, že budem vedieť 

zodpovedať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Melicharová.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

po A schvaľuje vystúpenie zo záujmového združenia 

právnických osôb Slovenský dom Centrope 

a po Bé (B) žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

ukončiť členstvo v záujmovjom združení právnických osôb 
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Slovenský dom Centrope v zmysle platných stanov združenia 

k 31. 12. 2019. 

Môžte dať o tom hlasovať, 

pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva. 

Za dvadsaťtri, proti dva a zdržalo sa šesť, 

nehlasovalo jeden poslankýň alebo poslanec. 

Ďakujem veľmi pekne. Pani riaditeľka. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 10-Vyhodnotenie spolupráce so záujmovým združením 
Slovenský dom Centrope v roku 2019 a návrh na ukončenie 

členstva v združení 

 Prítomní: 32 Áno 23 Nie: 2 Zdržal sa: 6 Nehlasovali: 1 

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

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

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová NEHLASOVAL 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová NIE 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka   

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

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Vyhodnotenie spolupráce so záujmovým združením Slovenský 

dom Centrope v roku 2019 a návrh na ukončenie členstva 

v združení 

 
Uznesenie  

zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy zo záujmového 

združenia právnických osôb Slovenský dom Centrope 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

ukončiť členstvo hlavného mesta SR Bratislavy v záujmovom 

združení právnických osôb Slovenský dom Centrope v zmysle 

platných stanov združenia k 31. 12. 2019. 

koniec poznámky) 
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BOD 12 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNÉHO 
MAJETKU MESTA BRATISLAVY, DO SPRÁVY 
MESTSKÝM ČASTIAM, ZA ÚČELOM 
ZHODNOTENIA A ZVEĽADENIA MAJETKU 
MESTA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. Dáme ešte jeden bod pred pauzou a to je 

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Bratislavy 

do správy mestským častiam za účelom zhodnotenia a 

zveľadenia majetku mesta. 

Čo prosím?  

Jedenástka bola eee posunutá na ďalšie zastupko. Ja 

som ju na začiatku vyhodil. 

Ale díky za upozornenie.  

Nech sa páči,  

pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o ďalší balík materiálov eee a respektíve 

nehnuteľného majetku, ktorý pripravilo mesto eee pre 

mestské časti v rámci balíka zverovaní po komunikácii počas 

jesene s jednotlivými mestskými časťami, opätvne poviem to 
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isté, čo aj na mestskej rade. Niektoré mestské časti sme 

nestihli zapracovať do tý do tohto materiálu. Čiže 

z dôvodu, že tam tá príprava je troška komplikovanejšia, 

respektíve sú tam nejaké, nejaké skutočnosti, ktoré pred 

tým ešte musíme doriešiť, ako napríklad Karlova Ves, 

Vrakuňa alebo Dúbravka. Samozrejme, v najbližších mestských 

zasadnutiach akonáhle to stihneme, hneď to budeme 

zaraďovať.  

Čiže, čiže eee budeme sa, snažíme sa to všetko riešiť 

tak, aby ani jedna, aby, aby rovno rovnomerne každá jedna 

mestská časť niečo dostala.  

Zároveň sme ešte rozložili do lavíc návrh na ú, 

respektíve upravené uznesenie z toho dôvodu, že sme tuším 

predvčerom dostali z mestskej časti Staré Mesto späťvzatie 

žiadosti. To znamená, že v tejto časti sa vy vypúšťa z toho 

uznesenia v podstate súhlas na zverenie nehnuteľného 

majetku, o ktorý predtým požiadala mestská časť Staré 

Mesto.  

Toľko možno na úvod.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Nech sa páči,  

pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja sa chcem len spracovateľa spýtať, aby sme sa 

ľahšie v tom vyznali, lebo to uznesenie je pomerne 

rozsiahle. Je teda nové znenie. Všetci sme ho dostali. Aby 

som ho aj tu nemusel potom celé čítať, že mne to tak 

vychádza, že ten pôvodný bod trinásť sa vypustil a tým 

pádom vlastne tie body pôvodné štrnásť, pätnásť sú teraz 

trinásť, štrnásť.  

A ešte niečo sa chcem spýtať. To je prvá otázka.  

Že či ešte niečo sa opravovalo v uznesení, aby, aby 

sme si to tak uľahčili?  

A druhá vec je, že k tej päťke. Ja som si už nestihol 

tie ďalšie veci pozrieť, ktoré tu prišli k nám poštou do 

schránok, že teda je, je tam nejaké vyjadrenie toho, že to 

tá mestská časť Ružinov chce, že? Od pána starostu, alebo 

niečo?  

Neviem či je tu pán starosta, nevidím ho odtiaľto. 

Pán starosta Ružinova. 
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Lebo sme to riešili cez mejly (maily). Tak to je 

druhá otázka. Ak by ste mi vedeli povedať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ešte raz. Pardon?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán Szabo, pardon. 

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

nehnuteľností: 

Eee. Takže v krátkosti. Eee bavíme sa o tom, že to 

uznesenie je, v rámci toho uznesenia nič iné sa nez nemení, 

len sa vypúšťa tá časť, ktorá sa týkala mestskej časti 

Staré Mesto. Áno. 

Eee. Čo sa týká ostatných nehnuteľností, sú to všetko 

nehnuteľnosti, ktoré, o ktoré, ktoré boli dohodnuté 

s mestskými časťami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán Uhler. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ďakujem veľmi pekne, že magistrát sa konečne venu 

venuje zverovaniu pozemkov. Ja by som chcel dve poznámky.  

Jedna je taká, že mnohokrát mi potrebujeme 

vydokladovať ako mestské časti´, že nejaký pozemok máme 

zverený. Tie staré zverovacie protokoly, to je kópia 

z kópie kópie proste. Nemáme nejaké originály. A či by 

možno exitoval nejaký legislatívne správny spôsob na to, 

ako toto dať do poriadku? Tie zverováky z deväťdesiateho 

šiesteho a teda z tých deväťdesiatych rokov? To je jedna 

otázočka. Alebo na zamyslenie možno aj pre budúcnosť.  

Ďakujem za štyri pozemky, ktoré tam máme, pretože 

cintorín, o ktorý sa staráme, je pre nás dôležitý mať 

vo vlastnej správe. Takisto parčík, ktorého revitalizácia 

v týchto dňoch končí. Mali sme na ňu súhlas s magistrátu 

a budem rád, keď bude kompletne v našej správe. A máme tam 

maličký pozemok, kadiaľ budeme ťahať kanalizáciu 

z materskej školy.  

Jeden pozemok tam však chýba, je to najväčší, o ktorý 

som žiadal. Nachádza sa pod miestnymi komunikáciami, ktoré 

sú v našej správe. Je to Kôstková a Mandlová ulica. Pozemok 
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115/2 pravdepodobne bude nejakým spôsobom problematický. 

Len zatiaľ som nedostal informáciu prečo.  

Mám však jeden problém. Na štyridsiatich metroch 

štvorcových z tohto pozemku by sme v najbližších mesiacoch 

chceli vybudovať nabíjacie stanice pre elektromobily. 

A možno ak by sa dal dalo toto nejako posúriť, alebo aspoň 

časť toho pozemku odčleniť nejakým geometrákom.  

Takže, ak, ak viete informáciu prečo to nebolo, tak 

budem rád.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Poprosím reakciu teraz. 

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

nehnuteľností: 

V krátkosti len poviem, že, že  samozrejme kľudne sa 

zastavte cez týždeň, prejdeme si aj tie ďalšie pozemky. 

Zároveň my už od januára ideme pracovať na ďalšom materiály 

na zverenie.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 21. novembra 2019  

 176 

A taktiež pokiaľ riešite nejaké, nejaké, nejaké 

investičné zámery na našich pozemkoch, pre mestské časti my 

dokonca pri územnom konaní vydávame aj súhlasy 

s umiestnením stavby.  

Čiže, čiže pokiaľ dojdete za nami a poviete, že o čo 

sa jedná, tak celkom iste eee sa posnažíme nájsť také 

riešenie, aby to bolo vyhovujúce ako pre mestskú časť, tak 

aj pre nás. Respektíve, celkovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prečo ten jeden pozemok tam nemajú? Lebo to bola 

otázka. 

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

nehnuteľností: 

Hej. 

Evidentne tam pri tom eee pozemku určite bol nejaký 

problém. Či už zrejme nejaký odčleňovací geometrák tam bolo 

potrebné dať, alebo niečo. Preveríme. Možno je to ešte 

v procese prípravy.  

To je to, čo som hovoril na začiatku, že nedokázali 

sme všetky materiály do novembrového zastupiteľstva eee 

pripraviť do takej podoby, aby, aby sa mohlo o každom 
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jednom  v každej jednej tej požiadavke mestských častí 

rozhodovať, ale sú rozpracované. To znamená, že, že, že 

ešte to dotiahneme v priebehu decembra, januára tak, aby 

každá jedna mestská časť to, čo si požiadala v rámci toho 

jesenného eee balíka zverenia, dostala.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Adam Berka, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Asi ste mi už odpovedali. Ale tým, že ten jeden 

z tých pozemkov Starého Mesta bol súčasťou toho materiálu, 

tak som vychádzal z toho, že je to pripravené. Tak 

nerozumiem. Ako, chcel som nejaké vysvetlenie, že prečo to 

zmizlo odtiaľ? Ale ne nerozumiem, že.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hej. ale, ale bolo to asi vysvetlené, tak.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Asi tým to bude.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Uhm. Okej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Debnárová. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja som sa chcela takisto poďakovať ako pán Uhler, že 

mesto začalo so zverovaním pozemkov, pretože pre mestské 

časti je to veľmi dôležité.  

My tam máme tiež eee dve také oblasti. Jedna, jeden 

pozemok plánujeme využiť na výstavbu detského ihriska 

a druhú, druhou je lokalita športového areálu Alziano, 

ktorý by sme radi revitalizovali. A pokiaľ by bolo možné, 

tak aj športovú halu tam postavili.  

Takže, ďak ďakujem veľmi pekne.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Polakovič,  

nech sa páči. 

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

Tiež za našu mestskú časť veľká vďaka.  

A vlastne chcem len poslať takú pozívnu pozitívnu 

energiu pánovi Szabovi a jeho tímu, aby pokračovali v tejto 

práci, pretože máme tam aj ďalšie nejaké veci, o ktoré 

žiadame.  

Takže, veľká vďaka. Tento náš pozemok bude využitý na 

mes pravdepodobne na účely zberného dvora v mestskej časti, 

čo dlhodobo hľadáme vhodné miesto.  

Takže, ďakujeme pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Szabo,  

chcete ešte nejak zareagovať? Alebo dokončiť to? 

Alebo môžme ísť ďalej. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Dobre.  

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, dostali sme návrh nového uznesenia. Ale oproti 

tomu pôvodnému komplet celý už na stoloch to máme 

distribuované.  

Ale oproti tomu starému ako, alebo pôvodnému 

uzneseniu ako nám bolo vysvetlené, sa len vypustil bod 

trinásť a pôvodne body štrná eee štrnásť, pätnásť sú 

trinásť, štrnásť. Inak to uznesenie zostalo rovnaké. Tak 

nebudem ho celé čítať.  

Schvaľujeme podľa článku 82 odsek 2 Štatútu hlavného 

mesta zverenie nehnuteľností od bodu jedna až po bod 

štrnásť s tými podmienkami, ako sú uvedené v návrhu 

uznesenia.  

Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 12-Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta 
Bratislavy, do správy mestským častiam, za účelom 

zhodnotenia a zveľadenia majetku mesta 

 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  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  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Bratislavy, do 

správy mestským častiam, za účelom zhodnotenia a zveľadenia 

majetku mesta 

 
Uznesenie  

zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

zverenie nehnuteľností, a to: 

1. k. ú. Petržalka,  

stavby so súpis. č. 1635 – Hrobákova 5, situovanej na 

pozemku parc. č. 1006, a pozemkov registra „C“ KN parc. 

č. 1006 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

1 392 m², parc. č. 1007 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 2 306 m², zapísaných na LV č. 1748, vo výlučnom 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 

Bratislava, IČO 00603201, za účelom zriadenia, 

vybudovania a následného užívania materskej školy a 

pozemku parc. č. 987 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 2 411 m², zapísaného na LV č. 1748, vo výlučnom 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 

Bratislava, IČO 00603201, na ktorom je situovaná 
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komunikácia III. triedy Hrobákova ulica, v správe 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

2. k. ú. Rusovce, 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 190/4 – ostatné plochy 

vo výmere 3 579 m², zapísaného na LV č. 1, vo výlučnom 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy 

mestskej časti Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 

Bratislava, IČO 00304611, na ktorom je vybudovaná 

verejná zeleň v správe mestskej časti, za účelom 

zosúladenia stavu užívania so stavom vedeným v údajoch 

katastra nehnuteľností, 

3. k. ú. Jarovce, 

pozemkov registra „C“ KN parc. č. 693/1 – ostatné plochy 

vo výmere 744 m², zapísaného na LV č. 222, parc. č. 

237/9 – ostatné plochy vo výmere 78 m², zapísaného na LV 

č. 608, parc. č. 705/1 – ostatné plochy vo výmere 5 137 

m², zapísaného na LV č. 1237 a pozemku registra „E“ 

parc. č. 225/1 – orná pôda vo výmere 68 m², zapísaného 

na LV č. 1261, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Jarovce, 

Palmová 1, Bratislava, IČO 00304603, na ktorých je 

vybudovaná verejná zeleň a areál cintorína v správe 

mestskej časti, za účelom zosúladenia stavu užívania so 

stavom vedeným v údajoch katastra nehnuteľností, 

4. k. ú. Čunovo, 
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pozemku registra „C“ KN parc. č. 2356/1 – orná pôda vo 

výmere 13 518 m², zapísaného na LV č. 1906, vo výlučnom 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy 

mestskej časti Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144/22, 

Bratislava, IČO 00641243, za účelom vybudovania novej 

materskej a základnej školy, 

5. k. ú. Ružinov, 

stavby – parkoviska vybudovaného na pozemku registra 

„C“KN parc. č. 15486/1 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 1 564 m², zapísaného na LV č. 6918, vo 

vlastníctve spoločnosti SUPREME development s.r.o., so 

sídlom na Šoltésovej 12, Bratislava, IČO 43989675, do 

správy mestskej časti Bratislava‑Ružinov, Mierová 21, 

Bratislava, IČO 00603155, ako časť účelovej komunikácie 

Hraničná ulica, Bratislava, za účelom vykonávania 

parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy, 

6. k. ú. Nivy, 

- pozemkov registra „C“ KN parc. č. 21889/2 – ostatá 

plocha vo výmere 449 m², zapísaného na LV č. 797, parc. 

č. 10569/2 – ostatná plocha vo výmere 3 340 m², 

zapísaného na LV č. 1, a parc. č. 9383/29 – ostatná 

plocha vo výmere 358 m², zapísaného na LV č. 1, do 

správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 

Bratislava, IČO 00603155, za účelom realizácie odstavnej 
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parkovacej plochy parkoviska pre potreby návštevníkov 

trhoviska na Miletičovej ulici v Bratislave,  

- pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11233/30 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 4 965 m², parc. č. 11233/57 

– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 540 m², parc. 

č. 11233/58 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

147 m², parc. č. 11233/59 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 195 m² a parc. č. 11233/60 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 196 m², ktoré vznikli z pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 11233/30 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 7 043 m², zapísaného na LV č. 797, a 

to na základe GP č. 69/2018 zo dňa 01. 08. 2018, do 

správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 

Bratislava, IČO 00603155, za účelom revitalizácie 

vnútrobloku Palkovičova, Stodolova, Trnavská cesta a 

Jégeho ulica, ktorá bude pozostávať z rekonštrukcie 

spevnených a odstavných plôch pre parkovanie, 

rekonštrukcie pešieho chodníka, sadových úpravách 

existujúcej zelene a výsadby listnatých drevín, 

7. k. ú. Rača, 

- pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1295/8 – ostatné 

plochy vo výmere 544 m² a parc. č. 1486/5 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 1 207 m², zapísaných na LV 

č. 400, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, 
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Kubačova 21, Bratislava, IČO 00304557, za účelom 

komplexnej revitalizácie parku J. M. Hurbana, 

- stavby so súpis. č. 1593, umiestnenej na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 4778/2 – zastavané plochy a 

nádvoria, a pozemkov registra „C“ KN časť parc. č. 

4778/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere cca 

2 153 m² a parc. č. 4778/3 – ostatné plochy vo výmere 

609 m², zapísaných na LV č. 1628, do správy mestskej 

časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava, IČO 

00304557, za účelom doriešenia užívacieho povolenia 

stavby a rekonštrukcie stavby; parcelné číslo a výmera 

pozemku odčleneného od pozemku parc. č. 4778/2 budú 

spresnené následne spracovaným geometrickým plánom, 

8. k. ú. Nové Mesto, 

pozemku registra „E“ KN parc. č. 13 529 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 1 082 m², zapísaného na LV 

č. 1, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

Junácka 1, Bratislava, IČO 00603317, za účelom 

vybudovania parkoviska, 

9. k. ú. Vinohrady, 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/2 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 6 013 m², zapísaného na LV 

č. 2212, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

Junácka 1, Bratislava, IČO 00603317, za účelom 
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revitalizácie a rozšírenia funkčného využitia športového 

ihriska a prístupu nachádzajúceho sa na pozemku, 

10. k. ú. Vajnory, 

- pozemku registra „C“ KN parc. č. 1561 – záhrady vo 

výmere 349 m², zapísaného na LV č. 2937, do správy 

mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 

Bratislava, IČO 00304565, za účelom vybudovania detského 

ihriska, 

- pozemkov registra „C“ KN parc. č. 189/5 – ostatné 

plochy vo výmere 1 100 m², parc. č. 189/6 – ostatné 

plochy vo výmere 375 m² a parc. č. 189/21 – ostatné 

plochy vo výmere 1 218 m², zapísaných na LV č. 855, do 

správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 

Bratislava, IČO 00304565, za účelom modernizácie 

športového areálu vrátane výstavby novej športovej haly, 

11. k. ú. Lamač, 

pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1760/3 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 788 m², parc. č. 1760/4 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 426 m², zapísaných 

na LV č. 1, parc. č. 1760/7 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 677 m², zapísaného na LV č. 3758, a 

stavby bez súpisného čísla, postavenej na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 1760/3– zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 788 m², bez založeného listu 

vlastníctva, do správy mestskej časti Bratislava-Lamač, 
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Malokarpatské námestie 9, Bratislava, IČO 00603414, za 

účelom zriadenia zberného dvora a záchytného parkoviska, 

12. k. ú. Devínska Nová Ves, 

stavby so súpis. č. 6120 – Det. jasle–obj. K-35, 

umiestnenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2565/42 

– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 650 m², 

zapísanej na LV č. 2744, do správy mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 

Bratislava, IČO 00603392, pre predškolské a školské 

účely, 

13. k. ú. Záhorská Bystrica, 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 1920/42 – záhrada vo 

výmere 27 m², odčlenenom GP č. 44/2019 úradne overeným 

dňa 22. 10. 2019 pod č. 2137/2019 od pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 1920/1 zapísaného na LV č. 3558, za 

účelom realizácie plánovanej prístavby a nadstavby 

budovy jedálne v školskom areáli základnej školy na 

ulici Hargašová 5, Bratislava, 

14. k. ú. Dúbravka, 

pozemkov registra „E“ KN parc. č. 845 – orná pôda vo 

výmere cca 383 m², zapísaného na LV č. 5920, parc. č. 

838 – orná pôda vo výmere cca 336 m², zapísaného na LV 

č. 5920, parc. č. 857 – orná pôda vo výmere cca 35 m², 

zapísaného na LV č. 5920, parc. č. 1041 – ostatné plochy 

vo výmere cca 195 m², zapísaného na LV č. 847 a pozemku 
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registra „C“ KN parc. č. 3449/335 – ostatné plochy vo 

výmere cca 174 m², zapísaného na LV č. 6181, za účelom 

ich zveľaďovania a efektívnejšieho spravovania v 

prospech obyvateľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka,  

 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej 

časti hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská 

časť“)v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť prestane nehnuteľnosti 

užívať pre uvedené účely, je povinná predmet zverenia 

v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu SR Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou podpísaný do 90 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť. 

4. Mestská časť na seba preberá záväzok, že bude 

stavebné, rekonštrukčné práce a stavebné zhodnotenia 

predmetu zverenia realizovať z vlastných finančných 

zdrojov, resp. prostredníctvom dotácií zo 

štrukturálnych a environmentálnych fondov. 
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5. V prípade zverenia uvedeného v bode 1, 4 ,6, 7, 8, 9, 

10, 11, 13, tohto uznesenia platí podmienka, že ak 

príslušná mestská časť nezrealizuje projekt, na ktorý 

jej bol nehnuteľný majetok zverený, v lehote do 31. 

12. 2024, mestská časť je povinná predmet zverenia v 

lehote do 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu SR Bratislave. 

6. V prípade zverenia uvedeného v bode 5. tohto uznesenia 

platí podmienka, že mestská časť Bratislava-Ružinov 

bude súhlasiť s postúpením všetkých práv a povinností, 

ktoré bude treba pri výkone správy tohto majetku, 

najmä súhlasí s prevzatím zodpovednosti za postup a 

vykonanie krokov v prípade súdnych sporov s vlastníkom 

pozemku a zastupovanie hlavného mesta SR Bratislavy v 

takto vzniknutých súdnych sporoch a prípadných 

náhradách škody uznaných súdnymi rozhodnutiami. 

7. V prípade zverenia uvedeného v bode 7 tohto uznesenia 

sa mestská časť Bratislava-Rača zaväzuje, že do 60 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy predloží pre potrebu 

vypracovania protokolu o zverení nehnuteľného majetku 

hlavnému mestu SR Bratislave geometrický plán na 

odčlenenie časti pozemku registra „C“ KN k. ú. Rača, 

parc. č. 4778/2 a to v rozsahu cca 2 153 m² tak, aby 

predmetom zverenia nebol pozemok pod jestvujúcim 
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chodníkom, ktorý tvorí súčasť komunikácie II. Triedy 

Dopravná ulica. 

8. V prípade zverenia uvedeného v bode 14 tohto uznesenia 

sa mestská časť Bratislava-Dúbravka zaväzuje, že do 60 

dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy predloží 

pre potrebu vypracovania protokolu o zverení 

nehnuteľného majetku hlavnému mestu SR Bratislave 

geometrický plán na odčlenenie častí pozemkov registra 

„E“ k. ú. Dúbravka, parc. č. 845 vo výmere cca 383 m², 

parc. č. 838 vo výmere cca 336 m², parc. č. 857 vo 

výmere cca 35 m², parc. č. 1041 vo výmere cca 195 m² a 

pozemku reg. „C“ parc. č. 3449/335 v rozsahu cca 174 

m², tak aby predmetom zverenia neboli pozemky pod 

komunikáciu II. triedy Pri kríži. 

koniec poznámky) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že podľa dohody vyhlasujem prestávku. 

Nerobme, nepoviem, že pätnásť minút, lebo nikdy nebola. 
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Naozaj ju povedzme, že polhodinu, aleže naozaj polhodinu. 

Dobre? Že skúsme to.  

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(prestávka od 10.57 do 11.33 h 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. VRAKUŇA, PARC. Č. 
3553/22 A PARC. Č. 3553/15, 
DVOJKRÍŽNA ULICA, SPOLOČNOSTI SHELL 
SLOVAKIA, S.R.O., AKO 
MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU 
ZASTAVANÉHO STAVBOU VO VLASTNÍCTVE 
ŽIADATEĽA A PREDAJ PRIĽAHLÉHO 
POZEMKU 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

... teda v zasadnutí mestského zastupiteľstva.  

Pokračujeme bodom číslo, poprosím kolegov.  
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Prosím ticho! Poprosím, aby sme boli ticho a aby sme 

sa všetci počúvali.  

Nech sa páči, usaďte sa.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Je tu dopyt po tom, aby sme boli veľmi racionálni, 

aby sme stihli dnešné mestské zastupiteľstvo do trinástej 

hodiny.  

Takže, pokračujeme bodom číslo trinásť, Návrh na 

predaj pozemkov v katastrálnom území Vrakuňa, Dvojkrížna 

ulica, spoločnosti Šel (SHELL) Slovakia, esero (s. r. o.) 

ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku nastavám 

zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj 

priľahlého pozemku. 

Poprosím spracovateľa pána Szaba.  

Nech sa páči. 

Poprosím, už aby sme sa počúvali.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nech sa páči,  

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o majetkovoprávne usporiadanie vzťahu 

k pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa 

a predaj prilahlie lé priľahlého pozemku v lokalite 

Dvojkrížna.  

Žiadateľom je spoločnosť Šel (Shell) Slovakia.  

Výmera je tam, sú tam dve parcely deväťdesiatdva 

metrov štvorcových a stodvanásť metrov štvorcových. Čiže, 

celková výmera dvestoštyri metre štvorcové.  

Cena na základe znaleckého posudku je stanovená na 

hodnotu sedemdesiatštyri euro aj deväťdesiattri centov za 

meter štvorcový. 

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii. 

Finančná komisia materiál odporúča schváliť s návrhom eee 

úpravy ceny podľa cenovej mapy v hodnote 

dvestopäťdesiatsedem euro aj sedemdesiatjedna centov za 

meter štvorcový.  

Materiál bol prerokovaný aj na mestskej rade. Mestská 

rada odporúča  materiál prerokovať. 
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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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Prosím, prihláste sa. 

Pán poslanec Tešovič,  

nech sa páči. 

Neviem prečo tam svieti stopka, ale nech sa páči, 

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

V zmysle teda toho čo tu aj uviedol pán magister 

Szabo, podávam pozmeňujúci návrh k bodu číslo trinásť, kde 

navrhujem zmeniť text uznesenia slová  

za kúpnu cenu celkove pätnásťtisícdvestopäťdesiatosem celá 

sedemdesiatdva Eur 

nahradiť textom  

za kúpnu cenu celkove päťdesiatdvatisícpäťstosedemdesiatdva 

Eur aj osemdesiatštyri centov.  
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Je to teda cena, ktorá, ktorá vychádza z cenovej 

mapy.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie, tak poprosím 

návrhovú komisiu. 

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

Z pätnásť na päťdesiatdva. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže máme tu jeden pozmeňujúci návrh pána poslanca 

Tešoviča.  

Navrhuje v texte uznesenia zmeniť 

za kúpnu cenu celkovo pätnásťtisícdvestopäťdesiatosem Eur 

aj sedemdesiatdva eurocentov 

nahradiť textom a slovami  
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za kúpnu cenu celkovo päťdesiatdvatisícpäťstosedemdesiatdva 

Eur aj osemdesiatštyri eurocentov.  

Môžte dať o tom hlasovať,  

pani viceprimátorka 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predseda návrhovej komisie 

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

No toto už nie sú osobitné zretele. 

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.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem poslancov. 
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Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 13-Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, parc. č. 3553/22 a parc. č. 3553/15, Dvojkrížna 

ulica, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo 

vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku 
 

návrh poslanca Tešoviča – zvýšenie ceny 

 Prítomní: 28 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

A teraz môžte dať hlasovať o návrhu uznesenia ako, 

ako o celku.  
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Ide o predaj pozemkov podľa paragrafu 9a odsek 8 

písmeno bé (b) zákona o majetku obcí s tými podmienkami, 

ktoré sú tam uvedené.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem poslancov. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasoval jeden poslanec. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 13-Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, parc. č. 3553/22 a parc. č. 3553/15, Dvojkrížna 

ulica, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo 

vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku 
 

hlasovanie o celku v znení prijatej zmeny 

 Prítomní: 28 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák NEHLASOVAL 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. 

č. 3553/22 a parc. č. 3553/15, Dvojkrížna ulica, 

spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa a predaj priľahlého pozemku 

 
Uznesenie  

zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku 

registra „C“ KN, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/22 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 92 m², LV č. 1095, a 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 3553/15 – ostatné plochy 

vo výmere 112 m², ktorý vznikol na základe GP č. 67/2017 zo 

dňa 13. 12. 2017, odčlenením z pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 3553/15 – ostatné plochy vo výmere 175 m², 

spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 

23, Bratislava, IČO 31361081, za kúpnu cenu celkove 52 

572,84 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 45 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. 

koniec poznámky) 
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BOD 14 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. VRAKUŇA, PARC. Č. 
1815/2, ING. ZUZANE ČERMANOVEJ, 
PHD., AKO MAJETKOVOPRÁVNE 
USPORIADANIE POZEMKU ZASTAVANÉHO 
STAVBOU VO VLASTNÍCTVE ŽIADATEĽA 

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 programe ďalej bodom číslo štrnásť,   

Návrh na predaj pozemku v katastrálnom území Vrakuňa 

inžinierke Zuzane Čermanovej ako eee majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa. 

Otváram diskusiu k tomuto bo. 

Aha, pardon. Nech sa páči, spracovateľ. 

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

nehnuteľností: 

Eee. V tomto prípade sa jedná o sedem metrov 

štvorcových v katastrálnom území Vrakuňa. Tak ako bolo 

spomenuté, jedná sa o zastav eee pozemok zastavaný stavbou 

vo vlastníctve žiadateľa.  
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Cena za meter štvorcový na základe znaleckého posudku 

bola stanovená v hodnote deväťdesiat euro aj šesťdesiatdva 

centov.  

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii. 

Finančná komisia materiál odporúča schváliť s odporučením 

úpravy ceny podľa cenovej mapy na tristosedem euro za meter 

štvorcový. 

Materiál na mestskej rade bol prerokovaný. Mestská 

rada odporúča  materiál 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. 

Pán poslanec Tešovič, 

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

V zmysle toho čo tu zaznelo a v zmysle výsl eee 

v zmysle rokovania finančnej komisie po podávam pozmeňujúci 
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návrh k bodu číslo štrnásť. Navrhujem, aby sme text 

uznesenia v znení 

za kúpnu cenu celkove šesťstotridsaťštyri e Eur 

a tridsaťštyri eurocentov  

nahradili textom 

za kúpnu cenu celkove dvetisícstoštyridsaťdeväť 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.  

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekni. Eee. Ďakujem pekne, pani námestníčka.  

Ja som na tejto konkrétnej eee finančnej komisii, 

bohužiaľ, nemohol byť, ale tu by som chcel upozorniť 

a možno aj požiadať predkladateľa na nasledovný problém.  

Toto je totiž predaj podľa úplne iných eee ustanovení 

zákona o majetku obcí, pretože toto je zastavané stavbou. 
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A tu naozaj, naozaj nevieme ten pozemok eee mmm eee predať 

nikomu inému a nevieme ani v tomto prípade vyhlásiť súťaž.  

Toto je iná situácia ako sú prípady hodné osobitného 

zreteľa. Prípady hodné osobitného zreteľa sú také, kde 

môžme predať v súťaži, ale predávame to niekomu napriamo, 

lebo sme tam našli dôvod, pre ktorý mu to patrí. Tam je 

navýšenie, radikálne navýšenie ceny je na mieste a tam aj 

to, ako to robí finančná komisia je úplne správne.  

V tomto prípade si nie som tým celkom istý, pretože 

tu sa jedná o majetkoprávne vysporiadanie v pozemku 

zastavaného stavbou, ktorá je postavená legálne. Je to iná 

situácia.  

Ja myslím, že pán doktor Szabo vie, o čom sa 

rozprávame. Jedno je prípad hodný osobitného zreteľa a toto 

je prípad eee kedy je to zastavané stavbou. 

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. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

To znamená, že má, tento človek má nárok na to, aby 

mu to bolo predané napriamo bez osobitného zreteľa. 
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A v tomto prípade si nie som celkom istý, či je na mieste 

to navyšovanie na ten medián.  

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. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

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: 

Poprosím o stanovisko spracovateľa.  

Ale najprv poprosím pána Tešoviča, prihlásil sa 

s faktickou.  

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

Ja by som chcel v tomto prípade podotknúť, že ide 

o sedem metrov štvorcových. Ide o pozemok, ktorého už len 

administratívne spracovanie stojí tento úrad peniaze. A ja 

si myslím, že tá cena, ktorá tam je, je férová a vychádza, 

vychádza zo, zo štandardnej cenovej mapy. 
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Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Ja by som možno len doplnil, že áno, v prípade, 

pokiaľ sa jedná o pozemok pod stavbou žiadateľa, má na to 

žiadateľ nárok, aby mestské zastupiteľstvo rozhodovalo či 

ten pozemok jemu predá, kde stačí v tomto prípade 

nadpolovičná väčšina. Ale čo sa týka stanovenia výslednej 

výšky eee ceny, kúpnej ceny, je to v plnej kompetencii 

mestského zastupiteľstva. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou sa prihlásil ešte pán Buocik. 
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Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem pekne. 

Ja toto samozrejme vôbec nespochybňujem. Aj ten 

argument, ktorý uviedol pán Tešovič je úplne na mieste 

vzhľadom k tomu, že sa jedná o málo metrov štvorcových. Len 

eee v tom bode predtým, ktorý sa týkal toho kusu záhrady vo 

Vrakuni, eee do dopadlo to tak, ako to dopadlo preto, lebo 

sme chceli byť principiálni a urobiť eee o každom pozemku, 

ktorý ide ako prípad hodný osobitného zreteľa hlasovať na 

základe rovnakých podmienok. To znamená, určili sme si na 

finančnej komisiu ten medián cenový. Tak tak ideme.  

Ja len upozorňujem na to, že toto je iný prípad a i, 

toto sa predáva podľa iného ustanovenia zákona 

o o o majetku obcí, preto by som ja predsa len zvážil 

stiahnutie tohto materiálu práve preto, aby si, aby si aj 

finančná komisia v tomto zmysle urobila v tej téme jasno.  

Aby sme postupovali zase identicky. Aby sme tú tému 

neriešili na každom (gong) zastupiteľs 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. Ďakujem pekne. 

Poprosím návrhovú komisiu, aby sa k tomuto vyjadrila. 
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Ďakujem. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Máme tu pozmeňujúci návrh pána poslanca Tešoviča, 

ktorý chce nahradiť slová v texte u uznesenia 

za kúpnu cenu celkovo šesťstotridsaťštyri Eur tridsaťštyri 

eurocentov  

za slová 

za kúpnu cenu celkovo dvetisícstoštyridsaťdeväť Eur. 

Môžte dať o tom hlasovať, 

pani viceprimátorka. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných tridsaťtri poslancov. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa päť, 

nehlasovalo nula poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 14- Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, parc. č. 1815/2, Ing. Zuzane Čermanovej, PhD., ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou 

vo vlastníctve žiadateľa 
 

návrh poslanca Tešoviča – zvýšenie ceny 

 Prítomní: 33 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 5 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč  B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

A budeme hlasovať teraz o uznesení ako o celku už 

v znení toho pozmeňujúceho  návrhu. 

Ide o schválenie podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno 

bé (b) zákona o majetku obcí v katastrálnom území Vrakuňa 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 21. novembra 2019  

 215 

za tú novú kúpnu cenu. Ide o predaj pozemku s tými 

podmienkami, ktoré sú tam uvedené. 

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. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja viem, ale to by malo byť jednotné, lebo ešte. 

Trinástku sme začali, (poznámka: nezrozumiteľné slová), už 

tam sme si. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

No tak, ale všetkých šesť, alebo koľko, asi šesť 

prípadov tu máme presne zastavané plochy.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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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: 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva poslancov. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa jeden Pán 

poslanec, nehlasoval jeden poslanec. 

A ja už iba na záver, že poprosím pána Buocika, že 

keby ste to predložili na finančnej komisii, aby ste si 

toto rozobrali.  

Ďakujem pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 14-Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 1815/2, Ing. Zuzane Čermanovej, PhD., ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou 
vo vlastníctve žiadateľa 

hlasovanie o celku v znení prijatej zmeny 

 Prítomní: 32 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

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

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč  B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. 

č. 1815/2, Ing. Zuzane Čermanovej, PhD., ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo 

vlastníctve žiadateľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku 

registra „C“ KN v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1815/2 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m², ktorý je 

podľa GP č. 9/2019 identifikovaný ako časť pozemku registra 

„E“ KN v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 721/281 – ostatné plochy 

vo výmere 934 m², zapísaný na LV č. 270, do výlučného 

vlastníctva Ing. Zuzane Čermanovej, PhD., bytom .........., 

za kúpnu cenu celkove 2 149,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 
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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 15 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 
V BRATISLAVE, K. Ú. PODUNAJSKÉ 
BISKUPICE, PARC. Č. 5409/11A PARC. 
Č. 5409/15, POD STAVBOU 
VO VLASTNÍCTVE ŽIADATEĽA – 
MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU 

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, Návrh na predaj 

pozemkov v katastrálnom území Podunajské Biskupice 

pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku. 

Pán Szabo,  

nech sa páči, máte slovo. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Jedná sa o výmeru osemstoštyri metrov štvorcových 

eee.  

Žiadateľom je spoločnosť JAPAK SLOVAKIA, 

v katastrálnom území Podunajské Biskupice, ulica Lotyšská. 

Eeem. Pozemok sa nachádza na stavbe žiadateľa. 

Respektíve stavba žiadateľa sa nachádza na pozemku hlavného 

mesta.  

Eee. Úhrada za bezdôvodné obohatenia za užívanie je 

uhrádzaná pravidelne.  

Na základe znaleckého posudku je tam stanovená 

hodnota pozemku stošesťdesiat euro za meter štvorcový. 

Eem  finančná komisia materiál prerokovala. Odporúča 

materiál schváliť na mestskom zastupiteľstve s úpravou ceny 

podľa cenovej mapy dvestopäťdesiattri euro za meter 

štvorcový. 

Eee. Materiál bol prerokovaný aj na mestskej rade. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať.  
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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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem. 

Podávam k tomuto bodu pozmeňujúci návrh, kde v texte 

uznesenia navrhujem eee zmeniť text  

za cenu stošesťdesiat eur za meter štvorcový, čiarka, za 

kúpnu cenu celkove stodvadsaťosemtisícšesťstoštyridsať Eur 

eee za nový text, ktorý bude znieť 

za cenu dvestopäťdesiattri eur za meter štvorcový, čiarka, 

za kúpnu cenu celkove dvestotritisíc štyristodvanásť  Eur. 

Čiže sa tam mení zo stošesťdesiat za meter štvorcový 

na dvestopäťdesiattri za meter štvorcový. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nikto ďalší sa neprihlásil eee do diskusie, tak 

poprosím návrhovú komisiu.  

Pán Vetrák.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Čiže, máme tu pozmeňujúci návrh pána poslanca 

Tešoviča.  

Ako už spomenul, chce nahradiť slová  

za cenu stošesťdesiat euro na meter štvorcový za kúpnu cenu 

celkovo stodvadsaťosemtisícšesťstoštyridsať Eur  

za slová 

za cenu dvestopäťdesiattri Eur na meter štvorcový za kúpnu 

cenu celkovo dvestotritisíc štyristodvanásť Eur.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri poslancov. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 15-Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/11a parc. č. 5409/15, 
pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku 
 

návrh p. Tešoviča – zvýšenie 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  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

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

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

A teraz v znení tohto pozmeňujúceho návrhu budeme 

schvaľovať predaj pozemkov v katastrálnom území Podunajské 

Biskupice s podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu 

uznesenia. 

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. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri poslancov. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 15-Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/11a parc. č. 5409/15, 
pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku 
 

hlasovanie o celku v znení prijatej zmeny 

 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  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  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské 

Biskupice, parc. č. 5409/11 a parc. č. 5409/15, pod stavbou 

vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie 

pozemku 

Uznesenie  
zo dňa 21. 11. 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 

registra „C“ KN v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. 

č. 5409/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 544 m² 
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a parc. č. 5409/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

260 m², LV č. 1395, vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, spoločnosti JAPAK SLOVAKIA s.r.o., so sídlom 

Nám. Martina Benku 15, Bratislava, IČO 35728990, v celosti 

do výlučného vlastníctva, za cenu 253,00 Eur/m², za kúpnu 

cenu celkove 203 412,00 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. 

koniec poznámky) 
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BOD 16 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, PARC. 
Č. 4934/30,SPOLOČNOSTI MEKY SK 
S.R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE, AKO 
MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU 
ZASTAVANÉHO STAVBOU VO VLASTNÍCTVE 
ŽIADATEĽA 

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 predaj 

pozemkov v katastrálnom území Nové Mesto spoločnosti MEKY 

eseró, eee, es ká esero (ES s. r. o.) so sídlom v 

Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku 

zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa. 

Poprosím predkladateľa.  

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

nehnuteľností: 

Jedná s. Celková výmera je tam deväťstodvadsaťosem 

metrov štvorcových. Pozemok, na ktorom sa nachádza stavba 

žiadateľa v katastrálnom území Nové Mesto.  

Na základe znaleckého posudku je tam stanovená cena 

stodvadsaťštyri Eur aj dvadsaťosem centov za meter 

štvorcový.  
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Finančná komisia materiál prerokovala na zasadnutí. 

Odporúča materiál schváliť s odporučením úpravy ceny podľa 

cenovej mapy na hodnotu dvestošesťdesiat euro za meter 

štvorcový. 

Materiál bol prerokovaný aj na mestskej rade. Mestská 

rada odporúča  materiál 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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pán poslanec Tešovič,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Podávam pozmeňujúci návrh k tomuto bodu, kde 

navrhujem text uznesenia v znení 

za kúpnu cenu stodvadsaťštyri celá dvadsaťosem Eur za meter 

štvorcový, to znamená za kúpnu cenu celkove stopätnásťtisíc 

tristotridsaťjeden Eur a osemdesiatštyri eurocentov 
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nahradiť textom 

za kúpnu cenu dvestošesťdesiat Eur za meter štvorcových, to 

znamená za kúpnu cenu celkove dvestoštyridsaťjednatisíc 

dvestoosemdesiat 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. 

Neprihlásil sa nikto ďalší do diskusie, tak poprosím 

návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže, najskôr budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, 

ktorý predložil pán poslanec Tešovič, a to, aby sme slová 

v texte uznesenia  

Za kúpnu cenu stodvadsaťštyri Eur dvadsaťosem eurocentov za 

meter štvorcový, to jest za kúpnu cenu celkovo 

stopätnásťtisíctristotridsať Eur aj osemdesiatštyri 

eurocentov  

nahradili slovami 
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za kúpnu cenu dvestošesťdesiat Eur za meter štvorcový, to 

znamená, za kúpnu cenu celkove dvestoštyridsaťjednatisíc 

dvestoosemdesiat Eur. 

Môžte dať o tom hlasovať,  

pani viceprimátorka 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

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. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 16-Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 4934/30,spoločnosti MEKY SK s.r.o., so 
sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa 

 
návrh p. Tešoviča – návrh na zvýšenie ceny 

 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  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz môžeme hla, dať hlasovať o návrhu uznesenia ako 

celku už v znení tejto, tohto pozmeňujúceho návrhu.  

Budeme schvaľovať predaj pozemku v v katastrálnom 

území Nové Mesto za, s tými podmienkami, ktoré sú tam 

uvedené. 
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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. 

Reprezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťpäť poslancov. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasoval jeden poslanec. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 16-Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 4934/30,spoločnosti MEKY SK s.r.o., so 
sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa 

 
hlasovanie o celku v znení prijatej zmeny 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

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  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček NEHLASOVAL 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 

parc. č. 4934/30, spoločnosti MEKY SK s.r.o., so sídlom v 

Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku 

zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku 

registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 4934/30 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 928 m², LV č. 5567, 

do vlastníctva spoločnosti MEKY SK s.r.o., Stará Vajnorská 

17/A v Bratislave, IČO 36713040, za kúpnu cenu 260,00 

Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 241 280,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť 
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2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 17 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PREDAJA POZEMKU 
V BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. 
Č. 1336/6,AKO MAJETKOVOPRÁVNE 
USPORIADANIE POZEMKU POD STAVBOU, 
SPOLOČNOSTI AZALEA, S. R.O., 
SO SÍDLOM V NITRICI 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo sedemnásť, Návrh na 

schválenie predaja pozemku v katastrálnom územe území 

Dúbravka ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod 

stavbou, spoločnosti AZALEA, esero (s. r. o.) so sídlom 

v Nitrici. 

Nech sa páči, pán spracovateľ. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 21. novembra 2019  

 239 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o výmeru pozemku šesťdesiatšesť metrov 

štvorcových  v lokalite na Ulici Saratovskej v mestskej 

časti Dúbravka. 

Pozemky sú eem, na pozemkoch sa nachádza stavba 

žiadateľa.  

Na základe znaleckého posudku je tam stanovená 

hodnota  pozemku od dvestodeväťdesiatpäť euro aj 

sedemdesiatsedem centov za meter štvorcový. Paradoxne, 

v tomto prípade na základe cenovej mapy pozemky v danej 

lokalite sa predávajú za nižšiu cenu. Z uvedeného dôvodu 

komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 

majetkom mesta odporúča materiál schváliť podľa 

predloženého návrhu uznesenia.  

Ma materiál bol prerokovaný aj na mestskej rade. 

Mestská rada odporúča materiál 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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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Pani poslankyňa Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Keby ste dali, prosím vás, celkový pohľad mapu eee 

guglmet (google meet). Je tam vidno, že teda ten priestor 

asi iné, ja mám teda inú, 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

takú podrobnejšiu.  

Ja sa chcem spýtať akél, aká, koho je vlastne ten 

pozemok dookola. Lebo je to vlastne taký výrez. Nehovorím, 

že tá stavba je nejaká úžasná, skôr naopak. Ale zaujíma ma, 

koho sú tie pozemky okolo. Ak sú naše, tak asi by som 

pokračovala v prenájme. Aj keď tá suma je zaujímavá, ale je 

celkom možné, že v budúcnosti by sme nejakým spôsobom 

chceli tam ten verejný priestor urobiť.  

Je to otázka je na Dúbravčanov, ja to celkom 

nepoznám.  

Čiže, vieme, že koho sú tie pozemky dookola?  
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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: 

Pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 

Potom bude reagovať spracovateľ. 

Aha, dobre. Tak nech sa páči, pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Len v krátkosti. Je to uvedené aj v materiáli. 

Pozemky okolo tej stavby sú vo vlastníctve hlavného mesta. 

Čo sa týka mestskej časti Dúbravka, tak máme súhlasné 

stanovisko.  

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.  

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

Napriek tomu my v Starom Meste aj v našej komisii, ja 

verím, že teda aj poslanci to podporia, sa práve takéto 
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pozemky nerozpredávajú. Pretože je to kompaktný pozemok, 

ktorý bude zrazu narušený vlastníctvom v strede odpredaním. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) tam je úplné výhodné 

dlhodobý nájom.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja len ešte jednu otázku, poprosím, pán Szabo, ale to 

je pod budovou, pod stavbou. No?  

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

nehnuteľností: 

Áno. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Žiadateľ 

(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: 

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

nehnuteľností: 

je vlastníkom tej stavby, pod ktorou sa nachádza ten 

pozemok.  

Tak ako sme sa už pred chvíľočkou rozprávali, 

v podstate majú, majú v takomto prípade má vlastník, 

respektíve mestské zastupiteľstvo má možnosť rozhodnúť 

o priamom odpredaji danému vlastníkovi nadpolovičnou 

väčšinou. Materiál bol takto aj pripravený.  

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. 

Teraz poprosím, pani starostka Aufrichtová, máte 

slovo. Ste sa ešte prihlásili.  

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

Á poprosím o konzistentnosť tohto zastupiteľstva. Keď 

nepredáme fyzickej osobe pozemok pod garážou, pretože 

počítame, že raz tá garáž spadne a ostane to náš pozemok 

a my sa nemôžme zbavovať nášho majetku, tak mi príde, že 

rovnaká konzistentnosť by mala byť potom vo všetkých eee 

aspoň mestských časťiach a tam kde tí istí poslanci 

v Starom Meste vystupujú, že osobám, ktoré vlastnia 
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nehnuteľnosť, celú stavbu a dve tretiny pozemku, tak tú 

tretinu mu ani neodpredajú. Nie že akože za cenu trhovej 

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 pekne. 

S faktickou sa prihlásila pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Plne podporujem to, čo povedala pani starostka. Ja, 

samozrejme, odceňujem to, že tam je nejaká služba tej 

verejnosti, ale treba zvážiť naozaj to, čo povedala. Tá 

stavba naozaj nevyzerá, že vydrží viac ako ďalších 

päťdesiat rokov. Akonáhle sa zbúra, ostane to našim 

majetkom. Určite tam nebude dvesto rokov.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán starosta Zaťovič,  

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne kolegom z Petržalky, že sa vyjadrujú 

k Dúbravke, v ktorej takmer v živote neboli, alebo zo 

Starého Mesta. A poprosím teda, keď tam pôjdu medzi ľudí a 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) teda v akom to je stave 

a budú operovať, že tam padajú veci, sú tam potkany a tak 

ďalej. Čiže, budem rád, keď tam naozaj komentátori naši tam 

prídu povedať ľuďom, ľudia, nehnevajte sa, bude to naďalej 

takto vyzerať a je to vďaka nám. Ďakujem pekne. 

A okrem toho, bol som v komisii, v komisii to prešlo, 

u nás medzi poslancami, bolo to, áno, odsúhlasili to.  

Čiže, nemám s tým problém. Len poprosím, nespájajme, 

že keď nebolo mne, nedajme aj druhým. Naozaj, to potom sa 

vráťme do minulosti, že neviem čo, keď tu boli komunisti 

a tak ďalej, neriešme niečo. 

Čiže, poprosím, stavajme sa k tomu normálne. A keď 

naozaj neprejde to, nemám s tým problém, potom poprosím 

všetkých kolegov, aby sa postavili a vysvetľovali ľuďom, 

prečo to chátra. 

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. 

S faktickou sa prihlásila pani starostka Aufrichtová. 

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

Pán starosta,  

vy dobre viete, že mám manžela Dúbravčana. Chodím do 

Dúbravky často. A to územie poznám.  

Tu je o princíp. Ja to doprajem tomu vlastníkovi, keď 

to tam má, aby si to odkúpil. Ale keď sa tvárime, že sme 

hospodárni niekde inde, tak potom to chce nejakú 

jednoznačnosť, pretože som mestský poslanec, ktorý ku 

každej mestskej časti, to nie je teraz, že mne dajú alebo 

nedajú.  

Nemôžme povedať, že niekde hájime to, aby sme mali 

kompaktné vlastníctvo a ne nevieme sa teda vzdať, alebo to 

predávame za ceny podľa cenových máp a inde povedať, že 

áno, v rámci priestoru, ktorý je celý vo vlastníctve 

hlavného mesta, predáme len pozemok pod stavbou.  
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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. 

Pán poslanec Tešovič. 

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

Ja by som chcel povedať len dve veci.  

Jednak, ja bývam takmer v susedstve v susednej 

mestskej časti a toto je tak, alebo bola to tak vychytená 

predajňa mäsiarstva, že ešte mnoho Devínskonovovešťanov 

uprednostňuje túto, toto mäsiarstvo, kde sú naozaj domáce 

produkty, pred tými, tými reťazcami a mäsiarstvo neni 

v reťazci. To je jedna vec.  

Druhá vec. Je tam, ten pozemok je vlastne začlenený 

a on je súčasťou prakticky takého, takého, takého širšieho 

nákupného centra, ono to spolu súvisí. 

A, a do tretice, pokiaľ pani starostka Aufrichtová 

hovorila, že nejakú garáž a že sme nepredali a súk, 

jednotlivcovi, mýli sa, lebo, lebo práve zastupiteľstvo 

zmenilo ten prístup komisie vtedy a nakonie, nakoniec sme 

aj vecné bremená sme rušili aj, aj pozemky predali. 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: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Berka.  

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

Ďakuje, ďakujem. 

Ja do istej miery súhlasím s názorom pani starostky 

Aufrichtovej a rovnako ale si myslím, že. My takýmto 

spôsobom pristupujeme ku všetkým predajom a prenájmom 

v Starom Meste. A zároveň si ale myslím, že je úlohou 

poslancov zastupujúcich každú tú mestskú časť, aby si 

ustrážili tieto pozemky, aby sledovali to, čo sa tam deje. 

A a na to slúži finančná komisia, aby sa tam všetky tieto 

body prebrali.  

To znamená, že primárne ako starosmestský poslanec 

sledujem predovšetkým staromestské záležitosti a a keď 

vidím, že predaj nejakého pozemku môže byť rozporom 

s budúcim rozvojom územia, tak si na to dám pozor. A ja 

teraz nejakým spôsobom dôverujem poslancom z inej mestskej 

časti, že toto isté robia aj tam. 

Takže, len tá finančná komisia to nejakým spôsobom 

prehodnotila a vyhodnotila a a teraz tu máme predostretý 
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ten návrh. Ale samozrejme, to, čo pani starostka hovorí, je 

namieste, sa nad tým akože zamyslieť, (gong) a ja  

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. 

Pán poslanec Vagač. 

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

Ďakujem. 

Teda musím podporiť tento názor, lebo, pani 

starostky, lebo takto postupujeme v Starom Meste, ale však 

si spomeňme, škoda že tu nie je dneska hlavná architektka, 

presne toto hovorí. Ak, ak si takéto verejné priestory 

rozpredáme na takéto malé parcely, tak nikdy tam nebude 

môcť niečo byť.  

To znamená, že, že ja som zásadne proti tomu, aby sme 

takéto fliačky predávali, lebo tá, tá budova to, to nie je 

naveky vekov. Ale ten verejný priestor je proste naveky 

vekov  ako občanov Dúbravky a občanov Bratislavy. 

Takže, nevidím dôvod, aby sme to, to predávali. On 

tam môže byť kľudne na tom pozemku ako v prenájme, tam sa 
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nič nesta a a argument, že by si neopravil tú budovu, tak 

to je mi až smiešne. Prečo by ten človek si nemohol 

opravovať budovu a tá budovy by mali chátrať. Za to ne 

nestojí na vlastnom pozemku? Však sa má starať riadne ako 

hospodár o svoju budovu a to je jedno koho, na koho pozemku 

on stojí.  

Proste, môže byť v prenájme a (gong) a keď to 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán starosta,  

navrhujem vám kompromis, predpokladám, že chce 

investovať ten investor, chce do toho vložiť. Urobte tam 

dlhodobý nájom. Ako príklad vám dám Starú Vajnorskú, kde má 

župa úplne, mala ú župa zdevastovanú eee telocvičňu, 

v ktorej je v súčasnosti na prenajatom pozemku 

a v prenajatej budove jedna špičková športová hala na 

dvadsaťpäť rokov za jedno euro.  
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Čiže, ak si myslíte, že tam do toho investuje, 

navrhnite, nech to skultivuje a môže sa tam urobiť dlhodobý 

nájom. Keď to vyhovuje inému investorovi, predpokladám, že 

to nemusí byť až také eee nevýhodné aj pre samotného toho, 

toho pána, ktorý to tam vlastní. Môže to za, miesto tých 

financií, ktoré chce vložiť do toho pozemku, radšej vložiť 

do tých, do tej rekonštrukcie. Dlhodobý nájom to môže 

vyriešiť. Je to, je to prijateľné pre investorov, neni to 

nič proti nemu.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán starosta Zaťovič.  

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

Bratislava - Dúbravka: 

Haló! 

Ďakujem pekne. 

Mne je jedno či prenáj prenájom, či predaj, ja len 

chcem, aby to bolo kultúrne.  

A keď si myslíte, že to bude vedieť me magistrát 

skultúrniť, nech sa páči, navrhnite, ako to má vyzerať celé 
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to námestie a budem rád, keď to celé kľudne aj magistrát 

zafinancuje, prerobí to celé, aby to vyzeralo, len nie, 

nestojím o nejaké prestoje, aby že o päťdesiat rokov prídu 

iní poslanci a (poznámka: nezrozumiteľné slovo) stáť. Mne 

je naozaj jedno, kto to vlastní, či on alebo prenájom, len 

to skultúrnite. 

A poprosím, kto hovoril, či vie, čo tam patrí 

magistrátu, že tie ostatné veci sú súkromné, ako to bude 

vyzerať. A poprosím, neviem kto to hovoril, ktorý pán 

poslanec z Tímu Vallo (Teamu Vallo), poprosím (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) povie, ako si to predstavuje. Ja sa 

s ním rád stretnem, ako to krásne nakreslia, poďakujem sa, 

áno, to tak urobíme.  

Čiže, poprosím, nie len hovoriť, ale skúsme reagovať, 

ako to bude vyzerať.  

A naozaj je mi, je to jedno či nájom, či predaj, ako 

chcete, alebo kľudne, ne neschváľte to, len s tým poďme 

niečo robiť. 

Ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pani starostka Aufrichtová, už iba krátko. Už je 

stopka.  

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

Ja chcem povedať, že toto územie poznám dokonca 

dôverne, pretože som pôsobila ako vedúca územného rozvoja 

v Dúbravke. A čiže riešili sme s medzinárodným tímom presne 

toto územie. Sú k tomu krásne, asi päťdesiat návrhov je 

k tomu, ako sa dá poňať tento priestor. A keď sa dostanem 

k tým podkladom, tak by som ich pánovi starostovi 

odovzdala.  

Nemá to vplyv na to, ako sa vysporiada s touto 

skutočnosťou dnes, ktorú máme teda ako na stole ako bod 

rokovania, ale na to, ako koncepčne sa dá celé okolie 

Saratova riešiť, tak je naozaj spracovaných viacero 

návrhov.  

A z Grenoblu (Grenoble) francúzska univerzita to 

riešila. Nemecká univerzita, rakúska a slovenská faktulta 

architektúry.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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S faktickou pán Tešovič. 

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

No on si opraví (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

Ja by som chcel len poprosiť, aby, aby sa 

neumožňovalo tuná kolegyniam, kolegom vystupovať mimo 

poriadia, lebo napríklad, ja som sa chcel tiež predtým 

prihlásiť, nebolo mi to umožnené. Mal som stopku. Pani 

starostka Aufrichtová mala tiež stopku a naozaj, nemali by 

sme byť rovní a rovnejší.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno.  

V tomto bode som dala slovo, aj keď bola stopka 

pánovi starostovi, lebo mi to prišlo za správne.  

Ďakujem. 

Pán poslanec Vetrák. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 21. novembra 2019  

 255 

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

Ja len odporúčanie finančnej komisie, ak by sa 

náhodou stalo, že ten materiál z nejakého dôvod, teda 

z tých dôvodov, čo tu boli povedané neprejde, tak možnože 

by sa mohla komisia zamyslieť nad tým, že či by sa 

pokračovalo s predajom a dalo by sa tam nejaké predkupné 

právo za tú istú cenu, za ktorú sa to predá, ak by to on 

zbúral a potom chcel niekomu inému predať, tak by mesto si 

to, si mohlo uplatniť predkupné právo. Ako jedna 

z možností, ako.  

Nebudem to tu navrhovať, ale ak by sa to tak stalo, 

že to tuná neprejde a vráti sa to naspäť na posúdenie 

finančnej komisii, tak aby sa aj táto možnosť zvážila.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán starosta, eee,  
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odporúčam vám, alebo je je tu možnosť eee využiť 

eurofondy z operačného programu 40 41 myslím. Takisto župa 

má momentálne dotácie pre mestské časti na kultivovania 

v rámci teda klimatických opatrení eee proti klimatickým 

zmenám.  

Čiže, sú tu možnosti. Keď budete iniciovať, myslím 

si, že vám všetci vyjdú v ústrety. Naozaj to tam nevyzerá 

bohvieako. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Vagač. 

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

Ďakujem. 

Ja by som len znova chcel zopakovať. Pozemok je náš. 

Na tom pozemku v celej tej šírke môže byť kadečo. To je 

verejný priestor. Ak je táto budova v súktomných rukách, 

tak sa nemusíme starať ako mestskí poslanci, kto bude 

rekonštruovať súkromnú budovu. No ten, kto vlastní tú 

budovu, nech si ju zrekonštruuje, nech ju skultúrni, nech 

ju urobí peknú a nech tam predáva to mäso. Však vo voči 
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tomu vôbec nie sme. Ale raz, keď toto skončí, tak to môže 

byť verejný priestor. Keď to bude predaný ten pozemok, už 

verejný priestor nebude.  

Čiže, nevidím dôvod na predaj. Kľudne, nech sa stará 

o tú budovu, tak, ako považuje za vhodné ten, tá súkromná 

osoba.  

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 teraz návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno, ďakujem pekne za slovo. 

Máme tu teda návrh uznesenia. Nebol daný žiadny 

pozmeňujúci návrh, ktorý vyplynul z diskusie. A budeme 

schvaľovať ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku 

v katastrálnom území Dúbravka vo vzťahu k spoločnosti 

AZALEA za tú kúpnu cenu, ktorá je tam uvedená 

a s podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Poprosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť poslancov. 

Za štrnásť, proti traja, zdržalo sa devätnásť 

poslancov a nehlasoval nikto. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 17-Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. 
ú. Dúbravka, parc. č. 1336/6,ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku pod stavbou, spoločnosti AZALEA, s. 
r.o., so sídlom v Nitrici 

 Prítomní: 36 Áno 14 Nie: 3 Zdržal sa: 19 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová ZDRŽAL SA 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

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

R. Tešovič ÁNO M. Vagač NIE 
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J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

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

P. Hochschorner  ZDRŽAL SA J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ZDRŽAL SA 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ZDRŽAL SA 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka   

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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BOD 18 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. ZÁHORSKÁ BYSTRICA, 
PARC. Č. 2064/7, AKO MAJETKOVOPRÁVNE 
USPORIADANIE POZEMKU POD STAVBOU 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ideme ďalej na bod číslo osemnásť. Návrh na predaj 

pozemku v katastrálnom území Záhorská Bystrica ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou. 

Poprosím spracovateľa pána Szaba. 

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

nehnuteľností: 

Takže dnešným posledný materiál majetkovoprávneho 

charakteru. 

Jedná sa o celkovú výmeru jeden meter štvorcový v 

v katastrálnom území Záhorská Bystrica. Na pozemku sa 

nachádza stavba žiadateľa.  

Cel, eee, cena na základe znaleckého posudku je 

stanovená stosedemdesiatšesť euro aj sedem centov.  
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Materiál prerokovala finančná komisia a odporúča ho 

schváliť s úpravou ceny podľa cenovej mapy za sumu 

dvestoštyridsaťtri euro za meter štvorcový. 

Mestská rada materiál prerokovala. Odporučí, 

odporúčala 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. 

Áno. Pán Tešovič,  

máte slovo. 

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

(poznámka: odkašľanie) 

Ďakujem veľmi pekne. 

V zmysle toho čo tu zaznelo, predkladám pozmeňujúci 

návrh. 

V texte, v texte materiálu, teda v texte návrhu 

uznesenia navrhujem zmeniť text  

za kúpnu cenu stosedemdesiatšesť celá nula sedem Eur 
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za nový text 

za kúpnu cenu dvestoštyridsaťtri Eur. 

Toľko k pozmeňujúcemu návrhu. 

A ešte len taká možno posledná poznámka k tomu 

predchádzajúcemu bodu.  

Ja budem, ja budem aj iniciovať u pána starostu eee 

Dúbravky, možno by bolo najlepšie celé to námestíčko keby 

si mestská časť požiadala o zverenie a nech si mestská časť 

s tým naloží už ako uzná za vhodné. Myslím si, že to by 

bolo asi najkorektnejšie.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie, tak poprosím 

návrhovú komisiu k bodu číslo osemnásť.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže, budeme schvaľovať najprv pozmeňujúci návrh, 

ktorý nám bol predložený od pána poslanca Tešoviča, a to, 

aby sme slová v tek v texte uznesenia 
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za kúpnu cenu stosedemdesiatšesť Eur aj sedem eurocentov 

nahradili slovami 

za kúpnu cenu dvestoštyridsaťtri Eur. 

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. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem poslancov. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 18-Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská 
Bystrica, parc. č. 2064/7, ako majetkovoprávne usporiadanie 

pozemku pod stavbou 
 

návrh p. Tešoviča zvýšenie ceny 
 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz môžme dať hlasovať o návrhu uznesenia ako celku 

už v znení tohto pozmeňujúceho návrhu.  

Schvaľujeme majetkovoprávne usporiadanie pozemku 

v katastrálnom území Záhorská Bystrica s tými podmienkami, 

ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem poslancov. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 18-Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská 
Bystrica, parc. č. 2064/7, ako majetkovoprávne usporiadanie 

pozemku pod stavbou 
 

hlasovanie o celku v znení prijatých zmien 
 

 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 
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M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 2064/7, ako majetkovoprávne usporiadanie 

pozemku pod stavbou 

Uznesenie  
zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku podľa § 9a ods. 8 

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

neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ v k. ú. 

Záhorská Bystrica, parc. č. 2064/7 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 1 m², LV č. 7186, do vlastníctva Ing. 

Ferdinanda Bullu, xxxxxxx, za kúpnu cenu 243,00 Eur,  

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo 

dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými 

stranami. 

koniec poznámky) 
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BOD 19 NÁVRH NA VOĽBU NEPOSLANCA ING. 
MARTINA VICIANA ZA ČLENA KOMISIE 
FINANČNEJ STRATÉGIE A PRE SPRÁVU A 
PODNIKANIE S MAJETKOM MESTA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 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 bodom číslo devätnásť, Návrh na voľbu 

neposlanca inžiniera Martina Viciana za člena komisie 

finančnej stratégie, pre správu a podnikanie s majetkom 

mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

Prosím spracovateľa materiálu. 

Nemáme tu spracovateľa materiálu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Je? Aha, pán Tešovič. Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

V tomto prípade ide o, v podstate o dovolenie člena 

komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
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s majetkom mesta neposlanca na namiesto na uvoľnené miesto 

po súčasnom kontrolórovi mesta pánovi inžinierovi 

Miškaninovi s tým, že eee tento návrh padol na základe 

uznesenia finančnej komisie zo začiatku tohto mesiaca.  

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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Chcela by som sa spýta, rozumiem teda tomu, že 

odchádza pán Miškanin, miesto neho bol eee eee navrhnutý 

pán inžinier Vician. Zaujíma ma, že či bol vybratý nejakým 

výberovým konaním alebo ste sa na ňom dohodli, alebo akým 

spôsobom? Alebo kto ho navrhol? Bolo by dobré verejnosti to 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím pána Tešoviča.  

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

Komisia sa to touto otázkou zaoberala na svojom 

septembrovom stretnutí ešte s tým, že najprv teda sme sa 

rozprávali, že akým spôsobom by sme dospeli k nejakému 

konkrétnemu menu. Bol prijatý návrh uznesenia, že teda by 

sme mali eeem eee prejsť mená, ktoré vznikli z výberov 

konania toho pôvodného. To znamená, tej kolegyne, 

kolegovia, ktoré, ktorí, ktorí vtedy eee neuspeli, ale to 

ani ne nebolo, že neuspeli, ale vtedy sa prihlásilo cez 

päťdesiat uchádzačov. To znamená, že naozaj, bolo tam 

viacero kvalitných kandidátov, len bol, len bol problém 

v podstate, keď keďže sme mohli vybrať len štyroch. 

Následne v novembri, na novembrovom stretnutí si komisia 

proste po preštudovaní životopisov pada padali, padali 

návrhy a jednoducho, pán inžinier Vician dostal dostatočný 

počet hlasov, aby bolo prijaté odporúčacie uznesenie.  
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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. 

Pán poslanec Grendel,  

nech sa páči. 

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

Možno tá otázka by mala znieť tak, že či bol v tom, 

medzi tými pôvodnými uchádzačmi, ktorí vtedy v septembri 

neboli vybratí?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, bol. Hovorí pán Tešovič, že bol.  

Ďakujem pekne. 

Nikto iný nie je prihlásený do diskusie, tak poprosím 

návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 
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Budeme schvaľovať uznesenie v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu volí 

inžiniera Martina Viciana ako neposlanca za člena komisie 

finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 

meststa mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

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. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem poslancov. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržali sa dvaja poslanci 

a nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 19-Návrh na voľbu neposlanca Ing. Martina Viciana za 
člena komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 Prítomní: 38 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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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 ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na voľbu neposlanca Ing. Martina Viciana za člena 

komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s 

majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

volí 

Ing. Martina Viciana ako neposlanca za člena komisie 

finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 
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mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 19A INFORMÁCIA O ZAČATÍ KONANIA VO 
VECI OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU 
A ZAMEDZENIA ROZPORU ZÁUJMOV PODĽA 
Č. 9 ODS. 2 PÍSM. B) ÚSTAVNÉHO 
ZÁKONA Č. 357/2004 Z. Z. O OCHRANE 
VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE 
FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V rámci programu sme mali schválený aj bod 

devätnásť A, Informácia o začatí konania vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa článku 

9 odsek 2 písmeno bé (b) ústavného zákona 357/2004 Zbierky 

zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov. 

Poprosím teraz spracovateľa tohto materiálu pána 

Vetráka, aby uvie, aby ho uviedol. 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Tak ja začnem najprv v rámci úvodného slova ako 

predkladateľ, potom sa prihlásim aj riadne do diskusie, 

teda ak bude, ak bude potrebné, aby som vysvetlil niektoré 

veci.  

V rámci toho úvodného slova.  

No, z času na čas sa stane, že príde aj externý 

podnet na podozrenie z takého konania verejného 

funkcionára, ktoré by bolo v rozpore s verejným záujmom. 

Nem nemali sme ich tu doteraz veľa, aspoň čo som ja 

poslanec za tých päť rokov dokopy, tak tu boli také podnety 

vlastne, ak sa dobre pamätám, len, len dva.  

No a v takýchto prípadoch, ak teda v zmysle ústavného 

zákona, ak je ten podnet riadne odôvodnený, čo ten ústavný 

zákon vysvetľuje tak, že ak je tam uvedené, že kto ho 

podáva, voči komu smeruje, teda voči ktorému verejnému 

funkcionárovi smeruje a čo, čo sa namieta, akože v tomto 

podnete to uvedené bolo, veď preto si ten podávateľ to asi 

dal aj spracovať advokátskej kancelárii, aby to mali 

vychytané, tak to konanie sa začne dňom, kedy je to 

doručené mestskému zastupiteľstvu. To sa stalo 8. októbra 

tohto roka. A je tam potom v ústavnom zákone 
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šesťdesiatdňová lehota, kedy o tom má rozhodnúť mestské 

zastupiteľstvo.  

No a tuná sa dostávame k druhej časti takej 

praktickej, praktickému problému, že zatiaľ čo v národnej 

rade je výbor, ktorý dostane podnet a on to aj sám 

rozhoduje. Teda môže to urobiť hneď, dostane podnet, 

pripravia sa podklady a rozhodne to sám ten výbor, tak tuná 

je orgánom, ktorý to rozhoduje zastupiteľstvo, ale celý ten 

servis tomu zastupiteľstvu poskytuje komisia na ochranu 

verejného záujmu.  

A my sme si tu v septembri roku 2015 schválili 

postup, že ak takýto externý podnet príde, tak si toho 

poslanca vypočujeme, to sa aj stalo. Ten poslanec ten 

podnet označil za neopodstatnený a za pokus o poškodzovanie 

jeho dobrého mena. Je to aj zaznamenané v tej dôvodovej 

správe. A potom ako si ho vypočujeme, tak skontrolujeme, či 

je riadne odôvodnený a informujeme zastupiteľstvo o začatí 

konania s tým, že si vypýtame ako komisia mandát, aby sme 

ten podnet preverili, či je opodstatnený alebo nie.  

A to uznesenie, ktoré je tu navrhnuté, je vlastne 

v tomto duchu aj formulované, že konštatujeme, že nejaký 

podnet bol podaný, kedy bol podaný, potom vyzývame pána 

poslanca, aby sa písomne v tej lehote vyjadril k tomu 

podnetu a takisto žiadame ešte potom o podklady od tých 
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subjektov, ktoré sa v tom podnete spomínajú ako relevantné, 

aby sa vo veci vyjadrili.  

Čiže, je to jednak predseda komisie územného 

a strategického plánovania, od neho si žiadame zápisnice, 

aby sme tam niektoré veci preverili z tých komisií a potom 

aj pani námestníčku primátora pani Kratochvílovú, aby sa 

vyjadrila k tomu, či je pravda, čo je v tom podnete, že ten 

nemenovaný funkcionár vyvíjal na ňu nátlak pri rozhodovaní.  

Čiže, potrebujeme akurát písomné stanovisko, aby 

povedala áno, alebo nie.  

No a potom, samozrejme, poverujete nás ako komisiu, 

aby sme celé, celý tento servis pre vás poskytli a prišli 

sem v decembri, keďže je tam šesťdesiatdňová lehota, na 

vaše rozhodnutie o tejto veci. V decembri rozhodnete, či 

ten podnet je opodstatnený, alebo neopodstatnený, dnes 

potrebujeme len poverenie na to, aby sme mohli oficiálne 

túto sťažnosť administrovať.  

A dovolím si povedať na koniec ešte osobný názor. Je 

to aj dobrá príležitosť, aby sme vytvorili určitý precedens 

pre takéto prípady, aby tá komisia mala určitý návod, akým 

spôsobom má takéto podnety vyhodnocovať, pretože sa nám 

môžu opakovať. Ešte takýto typ podnetu sme tu nemali, takže 

je to aj v tejto forme dobré, že sa to oficiálne prerieši 

a nebudú nám sem možno takéto podnety tým pádom prichádzať 
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na kohokoľvek z nás ak povie raz toto zastupiteľstvo, že to 

konanie, ktoré robil ten nemenovaný poslanec, je úplne 

v poriadku.  

Ďakujem za slovo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Nech sa páči, prihláste sa. 

Pán poslanec Vagač,  

máte slovo. 

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

Ďakujem eee za slovo. 

Týka sa teda tento podnet mňa. 

Musím povedať, že, že myslím si, že celý podnet bol 

nie len tak ako tu bolo spomenuté, že je šikanózny, ale 

podľa mňa je účelový a a naozaj niekomu záleží, aby 

pošpinil moje dobré meno, alebo teda minimálne moje meno, 

keď už nie dobré. Tak.  
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A chcem upozorniť, že, že celý podnet sa dotýka toho, 

že niekto, niekto hovorí o mne, že, že uprednostňujem 

súkromný záujem pred verejným. Pričom si myslím, že je to 

presne opačne.  

Ako, ako viete, tak desať rokov sa snažím o záchranu 

parku na Kollárovom námestí. Tento developer má vyslovene 

záujem tam postaviť garáž. Čiže, je to priamo v rozpore. 

A myslím si, že aj poslancom som len rok. Čiže, deväť rokov 

som to robil ako občiansky aktivista.  

Čiže, a myslím si, že som bol aj zvolený do tejto f, 

do tejto pozície poslanca prá práve pre túto prácu, čiže, 

pre ochranu verejného záujmu.  

Čiže, ten, ten podnet je naozaj len preto, aby 

vyvolával nejaké škandály a proste, upozorňoval na veci, 

kde, kde si myslím, že je to práve on, ktorý, ktorý koná 

vov proti verejnému záujmu. Ale to nechám posúdiť teda aj 

vás všetkých.  

Ale musím povedať, že, že som trošku prekvapený, lebo 

bol som na tej komisii, zodpovedal som. Komisia úplne jasne 

povedala, že tiež považuje za tento návrh za za 

neadekvátny, ale priznám sa, že takto, ak by sme mali takto 

túto schváliť ten návrh uznesenia, kde, kde je od A po E 

u uložených povinností, že a a to, tie povinnosti sú 

uložené, aby som ja dal písomné stanovisko, potom šéf 
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komisie územného plánu, potom pani námestníčka, potom znova 

komisia, potom znova zastupiteľstvo a na konci, na konci 

dňa vlastne zistíme to, čo, to čo už vieme teraz. Že to je 

blbosť. A ale všimnite si, že koľko hodín sa tým budeme 

zaoberať, koľko rečí budeme okolo toho viesť, a myslím si, 

že náš čas je drahocenný.  

Čiže, mne sa to zdá, že zlá cesta. Vyslovene zlá 

cesta zaoberať sa niečím, čo nemá opodstatnenie 

a a a a budú sa tým zaoberať ľudia, ktorí môžu riešiť 

ďaleko dôležitejšie úlohy v tomto meste.  

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. 

Pán poslanec Brat. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel na úvod povedať, že chcel by som 

oceniť pána poslanca Vetráka, pretože napriek tomu, že nie 

všetci sa zhodneme na tom, že či tento bod vôbec teraz sa 
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tu má v tejto podobe riešiť, ale veľmi si cením jeho 

morálnu integritu a odbornú už aj s jeho názor mu stojí za 

to, aby išiel aj, aj možnože proti väčšine v tomto.  

A teraz by som chcel povedať jednu vec.  

Myslím si, že tento podnet je absolútne škandálom, je 

to absolútna šikana. Pripomína mi to tie známe americké 

slep lósujc (slap lawsuits) ktoré sú zamerané proti 

aktivistom a a ďalším tým, ktorí sú v pozícii, že sa musia 

brániť. 

Eee ako Matej povedal, bol dlhé roky aktivistom, 

v súčasnosti je dvojnásobným poslancom a toto obvinenie je 

absolútne v rozpore so všetkým, čo tento človek zastáva.  

A chcel by som len povedať, že pozdravujem do Digital 

parku. Verím, že teraz sú na zázname. A pozdravujem píár 

(PR) oddelenie firiem Parkinghaus (Parking House) a Capitl 

ligl grup (Capitol Legal Group) a osobne by som si nekúpil 

od vás ani záhradný domček.  

Ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Pán poslanec Grendel. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

No, ja si nemyslím, že je splnená podmienka na to, 

aby sme rokovali vôbec o tomto bode, pretože ja si 

nemyslím, že tento podnet je riadne odôvodnený.  

Konflikt záujmov, ktorý sa vyčíta pánovi Vagačovi, 

nie je v tomto podnete ničím podložený.  

A toto je, podľa mňa, proste cesta do pekla. Skutkové 

tvrdenie musí byť predsa niečím podložené. Bez toho to nie 

je skutkové tvrdenie, ale len názor.  

Aj ja môžem teraz vysloviť názor, že kolega Vetrák to 

sem predložil pod nátlakom advokátskej kancelárie, ktorá 

napísala tento podnet. Takže, autor tohto podnetu je známy. 

Som to ja. Verejný činiteľ, voči ktorému to smeruje, pán 

Vetrák, je takisto známy. A vyslovil som názor, že to robí 

pod nátlakom advokátskej kancelárie. Takže je jasné, v čom 

je konflikt záujmov. Môžme zvolať komisiu, potom to môžme 

dať na zastupiteľstvo a márniť tým čas.  

Proste, je to blbosť. Ten podnet nie je ničím 

odôvodnený.  
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Naopak, v konflikte záujmov je tá advokátska 

kancelária, ktorá v samotnom podnete píše, že pracuje pre 

spoločnosť Parkink haus (Parking House). Takže je v záujme 

tejto advokátskej kancelárie, aby firme Parkink haus 

(Parking House) sa darilo, aby postavili tam tú podzemnú 

garáž, aby mali zisky, aby mohla aj táto advokátska 

kancelária zarábať.  

Ja naozaj, však pán Vagač môže byť rád, teraz mu tu 

hodinu budeme robiť kampaň v dobrom, aj ja k tomu takisto 

prispievam týmto príspevkom, ale toto považujem za za 

proste blbosť, za precedens. 

A ešte raz nie je, podľa mňa splnená zásad, teda tá 

základná  požiadavka, že ten podnet nie je riadne 

odôvodnený.  

A nemyslím si, že je vôbec v kompetencii pána 

predsedu komisie, ako individuálneho poslanca, takýmto 

spôsobom zaradiť tento bod do programu mestského 

zastupiteľstva. Pretože áno, je úlohou zastupiteľstva podľa 

zákona riešiť takéto podnety. My sme časť týchto právomocí 

preniesli na komisiu na ochranu verejného záujmu a komisia 

sa uzniesla, že sa tým zastupiteľstvo nemá zaoberať. Že to 

nie je odôvodnené. A tým to, podľa mňa, zhaslo. Zákon, ani 

naše uznesenia nepočítajú s tým, že potom ktokoľvek 

z individuálnych poslancov má právomoc takéto niečo 
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zaraďovať do programu zastupiteľstva. Potom zrušme komisiu. 

Načo nám je?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Myslím, že nakoniec sa vyjadrí, alebo na záver sa 

vyjadrí pán Vetrák ku všetkým otázkam a podnetom.  

Pán poslanec Polakovič,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja musím povedať, že som dotknutý, že tieto firmy 

nezahrnuli aj mňa, keďže som účastníkom konania v tejto 

istej veci. Absolútne nie až tak aktívnym ako pán Matej va 

Vagač, ale tiež teda odchovaný na aktivizme sa zúčastňujem 

množstva takýchto, takýchto konaní.  

Považujem za, tento podnet za absolútne šikanózny. Je 

to veľmi zaujímavá dišputa, ktorú si rád vypočujem medzi 

eee medzi rôznymi právnikmi tuná medzi nami. Teda či sa 

a akým spôs sa má pokračovať. 
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Len teda chcem upozorniť, že vlastne takýmto spôsobom 

nás dokážu rôzne firmy, ktoré presadzujú svoje súkromné 

záujmy zahlcovať nezmyselnými podnetmi.  

A ešte raz chcem oceniť aktivitu pána Vagača, či už 

ako aktivistu, alebo ako poslanca.  

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 poslanec Berka.  

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

Ďakujem pekne. 

Myslím, že pán kolega Grendel to veľmi kompetentne 

zhrnul a takisto môj predrečníci.  

Je je iróniou, že eeem advokátska kancelária 

zastupujúca subjekt, ktorý má podnikateľský záujem v danom 

prostredí obviní poslanca, ktorý háji verejný záujem. Eem.  

Ale, to je, podľa mňa, chcem len povedať tý Kapitol 

legal (Capitol Legal) firma v tomto, v tomto prípade sa 
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stala paródiou a karikatúrou advokácie ako takej. A veľmi 

by ba udi udivovalo, že vôbec niekto uvažuje nad takouto 

fir, nad spoluprácou s takouto fin firmou, či už 

v súčasnosti, alebo v budúcnosti. Je to, myslím si, že 

hanba vôbec celému odboru a a a myslím si, že právnici 

z firmy Kapitol legal (Capitol Legal) sú v tomto momente 

veľmi na smiech. 

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. 

Pán poslanec Karman. 

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

Milan,  

ty vieš, čo si teraz spôsobil? 

Po prvýkrát sme mali možnosť ukončiť mestské 

zastupiteľstvo do obedovej prestávky s výnimkou Vystúpenia 

občanov. 
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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: 

To ešte stíhame.  

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

No, keď vidím počet prihlásených. Pokladám to za 

totálny právny purizmus. Komisia sa tým už zaoberala, sem 

to už nepatrí. 

Má to však jedno pozitívum. Teraz už o Kollárku vieme 

absolútne všetci. A keď sa budú tvoriť zmeny a doplnky 

územného plánu, verím, že si tam posvietime práve na tie 

prípady, čo sú podzemné stavby, čo sa ako má zaraďovať 

a podobne. Takže, k tomu sa určite budeme dôslednejšie 

stavať a nemyslím si, že to investorovi v tomto prípade 

pomohlo.  

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.  

Slovo má pani Pätoprstá. 

Ja len pred tým ešte jednu vetu, že tá podzemná garáž 

sa realizuje na základe zmluvy, ktorá bola medzi týmto 
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developerom postavená a zmluvo, na druhej strane bolo mesto 

a tá zmluva stále platí. To len na dovysvetlenie.  

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči, s faktickou. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán Karman,  

napriek tomu, že som dlhé roky bola aktivistka, ktorá 

sa zaoberala eee Kollárkom, chcem teda vám oponovať. 

Ale ak by ste ma mohli počúvať, pán kolega? Reagujem 

na vašu pripomienku k pánovi Vetrákovi.  

Pán Vetrák, bucme radi, že si niekto ctí zákon, 

pretože zákon hovorí, že orgán, ktorý má rozhodnúť 

o podnete, má byť zastupiteľstvo, nie komisia. Toto je 

jedna vec. 

Druhá vec. Dáva nám maž možnosť podporiť pána Vagača 

práve v tom podnete. Čiže, neberme to ako nejakú ši šikanu, 

ide o to, že si ctíme zákon. A to si myslím, že ctíme 

všetci. A tu máme právo teraz aj sa ho zastať a povedať, 

eee tento podnet je v podstate nátlakový. Nič iné. Jeho 

funkcia je čistý nátlak.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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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. 

Pán poslanec Vlačiky. 

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

Ďakujem za slovo. 

Nakoľko ako predseda komisie územného plánu, 

životného prostredia som tiež týmto dotknutý a žiada sa odo 

mňa, aby teda ja som predkladal nejaké dokumenty, 

zápisnice, tak rád by som sa k tomu tiež vyjadril. 

Eee. Zakaždým, keď pán poslanec Vagač, alebo eem 

ďalší kolegovia z komisie sa snažili nejakým spôsobom 

preberať bod Kollárovho námestia, sedeli tam priamo aj títo 

advokáti a od začiatku sa snažili protestovať a mmm 

upozorňovať teda z ich pohľadu na ten konflikt záujmov, ale 

okamžite eee sme akože celá komisia prejavili názor, že 

teda, nejedná sa o žiadny osobný záujem či pána Vagača, či 

pani Šimončičovej, či ďalších, jedná sa výhradne 

o chránenie verejného záujmu a v zmysle, v zmysle tohto sme 

nepotrebovali a nepovažovali za potrebné tam do tých 

komisií zapisovať niečo, že teda vyjadril alebo nevyjadril 

pán poslanec Vagač, že je v konflikte, pretože naozaj sa 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 21. novembra 2019  

 292 

nejedná o žiadny osobný záujem, jedná sa o hájenie 

verejného záujmu. 

Takže, ja milerád poskytnem zápisnece, ale takéto nič 

tam nenájdete, pretože od začiatku všetkým bolo jasné, 

o čom sa bavíme. Že ide, že sa bavíme o chránení verejného 

záujmu.  

A myslím si, že to je asi všetko, čo som k tomu chcel 

povedať.  

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  

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

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ja by som chcela povedať, že ako členka komisie 

územného rozvoja som, že prečo možno vzniknú takéto veci.  

Ja rozumiem úplne záujmu pána poslanca Vagača, že 

chce chrániť tie hodnoty, kvôli ktorým teda sa dal do 

verejného, do verejnej služby. A v podstate ich aj 

podporujem. Ale v prvom rade sme skladali sľub do 

o dodržiavaní zákonností. A bola som na komisii, kde pán 

poslanec Vagač navrhoval uznesenia, ktoré boli 

nevykonateľné a ktoré zaväzovali primátora, ktoré nakoniec 

potom ani nebol, nebolo možné podpísať. Vieme, že také 

uznesenie bolo. Aj tu, na tejto pôde prijaté. Návrh 

uznesenia pána poslanca Vagača, ktorý nebolo vy možné 

podpísať.  

Preto možno vznikajú tie animozity, že lepšie je si 

dohodnúť ten postup a určite nie tlačiť na nezákonné 

napĺňanie uznesení typu vstupovať do stavebných konaní. To 

proste nie je možné vôbec. Stavebný zákon má svoje presné 

podmienky účastníkov, ktorý je (gong) vymedzený zákonom.  

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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Pani námestníčka primátora, pani Štasselová. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ja by som chcela reagovať aj na túto poslednú, 

posledný príspevok pani Aufrichtovej.  

Nie všetci sme právnici a práve na to je tu úrad, 

ktorý potom preskúmava tie uznesenia a vyjadrí sa k nim, či 

sú prá právne v poriadku, alebo nie.  

Takže, ja si nemyslím, že to je nejaké, nejaká 

anomália. 

Ale späť k tomuto.  

Komisia jednoznačne s väčšinou prijala uznesenie, 

ktoré hovorí, že nepredkladáme tento návrh na 

zastupiteľstvo. Ja si trúfam trošku spochybniť to, že či sa 

môže poslanec v tomto prípade ako keby odosobniť od toho, 

v akej komisii pôsobí, zvlášť keď je jej predseda, ale 

súčasne, keďže nie som právnik, tak som si vy vyhľadala 

dva, dve nejaké citácie, ktoré, ktoré som stihla, o výklade 

právnych predpisov.  
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Ako. Prvý,  

ak teda presiahnem ten čas, prosím o predĺženie.  

Prvý nález ústavného súdu z rok, z 23. mája 2013 

hovorí, Výklad právnych predpisov podľa zmyslu a účelu 

zákona pri jednoznačnom texte zákona. K výkladu právnych 

predpisov a ich inštitútov nemožno pristupovať len 

z hľadiska textu zákona, a to ani v prípade, keď sa text 

môže javiť ako jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa 

zmyslu a účelu zákona.  

A druhý nález ústavného súdu hovorí, Formalizmus pri 

výklade a aplikácii právnych predpisov. Orgánom verejnej 

moci a predovšetkým všeobecným súdom nemožno tolerovať pri 

inte pri implementácii, eee, pri interpretácii zákonných 

ustanovení prílišný formálny postup, ktorý vedie k zjavnej 

nespravodlivosti. Všeobecný súd nie je absolútne viazaný 

doslovným znením zákona a môže a musí sa od neho odchýliť, 

ak to vyžaduje účel zákona, hitária, história vzniku, 

systematická súvislosť, alebo niektorý z ústavnoprávnych 

princípov. Pri výklade a aplikácii právnych predpisov teda 

nemožno opomínať ich účel a zmysel, ktorý nie je vyjadrený 

len v slovách a vetách toho, ktorého zákonného predpisu, 

ale i v základných princípoch právneho štátu.  

Toto je nález ústavného súdu z 31. augusta 2017. 
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Tieto dva nálezy, si myslím že dávajú, dávajú podklad 

pre nás k tomu, aby sme vedeli posúdiť nie len formálne tú 

požiadavku preskúmať toto, ale aj obsahovo a vyjadriť sa 

k tomu, že je to irelevantné a neposúvame to do 

zastupiteľstva. 

To je teda môj názor po tomto. 

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 poslanec Vagač. 

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

Ďakujem.  

Budem eee eee reagovať na moju predrečníčku na tú 

prvú časť ohľadom tej práce komisie a o tej, o tej 

náležitosti.  

Však, komisia, každá komisia má, má poradný orgán. To 

znamená, že na komisiu územného plánu a životného 

prostredia každý z poslancov a každý, každý člen komisie 

vlastne môže dávať návrhy a môže žiadať, a to môže byť eee 

dané uznesením, a to uznesenie bolo predložené mies 
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mestskému zastupiteľstvu, a to mestské zastupiteľstvo to 

schválilo. A to, že sa rozhodne pán primátor niečo 

nepodpísať, aj to je jeho plné právo. Ale to nič nehovorí 

o tom procese pred tým. To je proste právo každého poslanca 

konať v súlade so svojim svedomím a so svojou nejakou 

predstavou, že čo je potrebné a nie je potrebné.  

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 poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ak by som prekročil ten pôvodný čas, tak poprosím 

o predĺženie. 

Ja som teda si spisoval také tie veci, ktoré si 

vyžadujú nejakú moju reakciu, alebo odpoveď. 

Začnem teda tou poznámkou, ktorú mal pán poslanec 

Vagač, a teda, že ma, že mohli by sme robiť aj niečo iné 

a že je to viacmenej zabíjanie času.  
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Eee. No. Tá komisia naša má vlastne, my sme si 

schválili taký, taký materiál o náplni práce, či, náplni 

práci tých komisií. A jednou z tých činností, ktorú tá 

komisia robí, je aj preskúmavanie takýchto podnetov.  

Čiže, tá komisia zase nemá až tak veľa úloh. A pre ňu 

to nie je zabíjanie času. To je vlastne jej podstata 

existencie.  A tým, a to, že orgán, ktorý rozhoduje, je 

zastupiteľstvo, tak tomu sa toto zastupiteľstvo, žiaľ, 

nevyhne. Toto zastupiteľstvo nevie na nikoho iného preniesť 

zodpovednosť, ktorú má z ústavného zákona a nemôže ju 

prenášať ani na komisiu. Žiaľ, musíte vy rozhodnúť, či 

tento podnet dáte riadne preskúmať našej komisii, aj keď je 

neopodstatnený, alebo či ho zametiete pod koberec hneď 

teraz. To je naozaj na vás.  

Ja budem hlasovať tak, že aby sa preskúmal a aby sa 

potom vyhodnotil, či je opodstatnený, neopodstatnený. Ja si 

tiež o tom niečo myslím, ale teraz to nechcem hovoriť, 

pretože to chcem hovoriť v decembri, keď to sem príde na 

zastupiteľstvo a budeme sa baviť o tom, či je ten podnet 

opodstatnený alebo neopodstatnený. 

My sa dneska bavíme len o tom, že v septembri 2015 

ste povedali, že ak dôjde takýto podnet, tak komisia musí 

byť poverená, aby to prešetrila ak je riadne odôvodnený.  
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A teraz už nadväzujem na to, čo hovorí pán Grendel, 

ktorý hovorí, že riadne odôvodnený nie je.  

No, bola možnosť v parlamente nakoniec pán Grendel je 

jedným z poslancov, ktorý to mohli zmeniť, bola možnosť 

pred pár mesiacmi zmeniť ten zákon tak, aby v časti kde sa 

hovorí kedy je podnet riadne odôvodnený, nebolo len také 

strohé, že kto ho podal, voči komu smeruje a čo sa namieta, 

ale aby tam bolo napísané, že aj priloží dôkazy. Proste, 

aby tam bolo napísané niečo viac. Nepamätám si, že by 

niekto z poslancov národnej rady to vytýkal. 

Čiže, súhlasili s tým, ako to je postavené. A je to 

tak jednoducho postavené, že stačí na riadne odôvodnenie 

podnetu takéto tri základné veci. Čiže, z toho vychádzam aj 

ja.  

No a pokiaľ ide o to uznesenie tej komisie. 

Ja ako predseda komisie mám možnosť aj nepodpísať 

uznesenie komisie. Ja som to teraz nespravil, hoci si 

myslím, že nie je celkom v súlade so zákonom to uznesenie 

komisie, pretože ten podnet bol naozaj riadne odôvodnený. 

Tie tri veci tam boli. Nespravil som to, ale priniesol som 

to na zastupiteľstvo, lebo zastupiteľstvo je ten orgán, 

ktorý musí rozhodnúť.  

Ak to teraz zabalíte, v poriadku, ja už ďalej 

pokračovať nebudem, lebo je to vaša zodpovednosť. Aj moja, 

ako člena zastupiteľstva. Ale nemôžem to dať do šuflíka 
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a nepriniesť sem na zastupiteľstvo. Aj ako poslanec, lebo 

ako poslanec mám také právo. Proste, ja to nemusím nosiť 

ako predseda komisie a predkladať, ja to predkladám ako 

poslanec.  

Pokiaľ pán predseda komisie územného plánu hovorí, že 

v tých zápisniciach nič nenájdem, v poriadku. Veď ja, ja 

nečakám, že tam niečo nájdem. Ono je to vlastne len 

sekundárna otázka k tomu, že ak by niekto usúdil, že to bol 

osobný záujem, tak potom on ten osobný záujem mal na tých 

komisiách prejaviť. Ak výsledkom prešetrenia bude, že to 

nebol osobný záujem, tak potom tam v tých zápisniciach 

práveže ani nič byť nemôže. Lebo on ho nemal povinnosť 

oznamovať, keď to osobný záujem nebol.  

Ale skôr by som sa spýtal pána predsedu komisie, že 

či sa všetky zápisnice zverejňujú? Lebo ak zverejňujú, 

(gong) tak, tak tým pádom ten bod tu nemusí byť a ja si ich 

viem nájsť, alebo komisia si ich vie nájsť aj na stránke 

mesta.  

Čiže, ak mi odpovie, ak sa vie prihlásiť, áno, už je 

tam, že či to je všetko zverejnené z toho dátumu, tak ja 

ten bodom sám ako autoremedúrou, to je déčko, stiahnem.  

No a ešte, ešte mi zostal ten prílišný formalizmus.  
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Ja súhlasím s tým uznesení ústavného súdu, ale ten sa 

týka vždy orgánu, ktorý o veci rozhoduje. A orgán, ktorý 

o veci rozhoduje, je zastupiteľstvo. 

Čiže, ak zastupiteľstvo zváži teraz, že ďalšie 

konanie v tejto veci je prílišný formalizmus, ja to budem 

rešpektovať. Ale musí to povedať zastupiteľstvo. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou sa prihlásil pán poslanec Grendel. 

Nech sa páči. 

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

Áno, ďakujem pekne. 

Mám tri stručné poznámky.  

Po prvé. Používať pojem, že ak sa to rozhodneme 

zamiesť pod koberec, je, podľa mňa, krajne nevhodné v tomto 

prípade, pretože to preskúmala komisia, rozhodla, že je ten 

podnet neodôvodnený, takže tu nejde o žiadne zametanie pod 

koberec.  
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Po druhé. Riadne odôvodnenie.  

Ja trvám na tom, že ten podnet nie je riadne 

odôvodnený, pretože neobsahuje žiadne skutkové tvrdenie, 

ktoré by sa dalo preskúmať. Le tam, je tam vyslovený názor.  

A v tomto, podľa mňa, je zákon dostatočný. Musí byť 

podnet riadne odôvodnený. A tento podnet riadne odôvodnený, 

proste, nie je.  

A posledná vec.  

Milan,  

ty to nepredkladáš ako obyčajný poslanec, ale ako 

člen komisie a predseda komisie. Poslanci, ktorí v tej 

komisii nie sú, o tomto podnete nevedia. Nemajú odkiaľ 

vedieť skôr, ako príde na komisiu.  

Takže, ja neviem, eee, pani poslankyňa Augustinič, by 

(gong) to sem nepredložila 

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 je prihlásená pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Máme zastupko. No, povídej.  

(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: 

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa ospravedlňujem. 

Ja len krátko zareagujem.  

Ja chcem vedieť teda. Podľa môjho názoru pán, pán 

Vetrák, prosím vás, potvrďte mi to, ak sa teraz rozhodne 

zastupiteľstvo nepodporiť začatie konania vo veci, pretože 

si myslí, že pán poslanec Vagač eee neobhajoval osobný 

záujem ale verejný záujem, tak sme svojim spôsobom 

rozhodli. Možnože to nebude také krásne čisté ako na súdnom 

pojednávaní, ale myslím si, že eee dodržíme litera, literu 

zákona a svojim zamietnutím začatia konania dáme najavo, že 

si myslíme, že pán poslanec i, sám osobne postupoval podľa 
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svojho osobného rozhodnutia o ochrane verejného záujmu, nie 

svojho osobného. 

Čiže, prosím (gong) odpoveď na toto.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Vetrák bude reagovať na koniec.  

Pani námestníčka Štasselová. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja by som sa pripojila rada k pánovi Grendelovi. 

Naozaj, Milan, je nevhodné používať spojenie zamiesť pod 

koberec.  

Už dvadsať minút diskutujeme tuná na zastupiteľstve 

o tom, predtým sme sa komisia zišli k tomuto podnetu.  

A opakujem, opo, po obsahovej stránke ten podnet 

nespĺňa tie náležitosti.  
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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. 

Pán námestník Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

No, hovoriť tretíkrát o zametení pod koberec. Už asi 

potom sa to tak nejak zobere do hlavy. Ale naozaj, si 

myslím, že nevhodné, lebo. 

No, ja si myslím, že tu vytvárame trošku taký 

nebezpečný precedens, lebo tu už bude musieť vždy každý 

jeden podnet priniesť na zastupiteľstvo. A teraz dáme, 

podľa mňa, návod rôznym špekulantom ako si do nás kopnúť, 

ako nám znepríjemňovať život. Myslím, že už dnes to neni 

úplne jednoduché a teraz si myslím, že sme si vyrobili 

ďalší problém. 

Čiže, neviem, neviem, či to bolo potrebné. A potom 

nechápem úplne aj opodstatnenosti tej komisie. Ono to tu už 

viackrát zaznelo. Ale keď oni niečo preskúmajú, rozhodnú 

sa, že to nemá ďalej pokračovať, lebo je to nezmysel 
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a napriek tomu to tu je, tak to naozaj nemá ani, ani štipku 

rácia, Milan. Mám ťa veľmi rád, to vieš, ale toto, tomuto, 

tomuto nerozumiem. Dúfam, že nejde o nejakú predvolebnú 

vec.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Vlačiky.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len, teda, bol som vyzvaný, aby som odpovedal. 

Samozrejme, všetky zápisnice z našej komisie sú 

zavesené na, na webovej stránke mesta. Takže, tam sa dajú 

nájsť, tam sa dajú stiahnuť, každý si ich môže pozrieť.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Vagač.  
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Na záver ja sa chcem poďakovať za za za túto verejnú 

obhajobu a za vaše slová. Ďakujem. 

A chcem len povedať, že pri tom hlasovaní si 

vytiahnem kartu, aby som bol teda objektívny a nebudem 

o sebe hlasovať. 

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. 

Pán poslanec Vetrák,  

máte faktickú? Ale bolo tam aj zopár ešte otázok, 

takže by som poprosila aj. 

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

Skúsim veľmi stručne. 

Teda sťahujem bod Dé (D) uznesenia. To sa týka tých 

zápisníc. Stiahneme si to, ak by to náhodou prešlo, ako 

komisia. Pozrieme si to.  

My sme ten podnet na komisii ešte neprus, 

nepreskúmavali. Ja to zdôrazním. To pánovi Káčerovi.  My 

sme ho nepreskúmavali. My sme len posudzovali, či je riadne 
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odôvodnený a vypočuli sme si verejného funkcionára. To je 

všetko.  

My práve v tomto uznesení žiadame, aby sme to mohli 

riadne preskúmať. A preto hovorím o tom zametení pod 

koberec, že aby ste nás pustili do riadneho preskúmania 

podnetu a my sem prídeme v decembri a povieme, či je 

opodstatnený, neopodstatnený.  

To  treba pochopiť aj rozdiel medzi opodstatneným 

a riadne odôvodneným aj pre tých ostatných, lebo riadne 

odôvodnený je vtedy, keď má tie tri náležitosti 

a opodstatnený sa týka jeho obsahu. My sme sa k jeho obsahu 

ešte nedostali, lebo k obsahu treba preveriť tie veci. Ale 

ja potrebujem mandát. Ak ten mandát dneska nedostanem, tak 

to ďalej robiť nebudem. 

A k tomu, či to mohla po posúdiť alebo predložiť pani 

Augustinič alebo niekto iný.  

Akonáhle je zverejnený program komisie, je tam 

zverejnený aj program. Čiže, vie si to ten človek nájsť aj 

z toho programu, proste, kde sú tie dokumenty.  

Čiže, vie to podať ktorýkoľvek člen tohto 

zastupiteľstva. A ja som to takisto podával ako poslanec 

a mohol to urobiť ktokoľvek iný.  
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Ja cítim tú morálnu povinnosť ako predseda komisie, 

ktorý vidí ten podnet a je toho názoru, že je riadne 

odôvodnený a aur a zastupiteľstvo musí o tom rozhodnúť.  

Prosím, nezbavujte sa zodpovednosti, rozhodnite, ja 

to budem rešpektovať. Ale netlačte komisiu, aby rozhodovala 

namiesto zastupiteľstva.  

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 je prihlásený pán Grendel.  

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

Ja teda nepoznám poslanca, ktorý by kontroloval 

program komisií, v ktorých nie je členom. Možno je tu 

niekto taký medzi nami, nech zdvihne ruku, ale teda ja fakt 

eee, ja osobne aj v minulom volebnom období, aj v tomto som 

sledoval len programy tých komisií, v ktorých som bol 

členom. 
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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. 

Týmto považujem diskusiu za ukončenú a poprosím 

návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

No nebudem teraz čítať celé to uznesenie, ale ten bod 

dé (D) vypadol, čiže tie všetky ostatné body zostávajú.  

V bode A berieme na vedomie, že prišiel ten podnet 

a potom v tých ďalších bodoch vyzývame a žiadame tie 

príslušné subjekty, aby sa vyjadrili tak, ako je to tam 

uvedené. A nakoniec ešte, a to je najdôležitejšie, že 

poverujeme komisiu, aby ten podnet preskúmala a urobila to 

prešetrenie. 

Môžte dať o tom, pani viceprimátorka, hlasovať.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem poslancov. 

Za päť, proti štyria, zdržalo sa dvadsaťosem 

poslancov, nehlasoval jeden poslanec. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 19A-Informácia o začatí konania vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa č. 9 

ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

 Prítomní: 38 Áno 5 Nie: 4 Zdržal sa: 28 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová ZDRŽAL SA 

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

J. Mrva ZDRŽAL SA T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák ZDRŽAL SA L. Štasselová,nám. NIE 
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R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
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  NEHLASOVAL 

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay   G. Grendel NIE 

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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BOD 19B NÁVRH NA URČENIE MESAČNÉHO PLATU 
PRIMÁTOROVI HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V programe bol dnes schválený aj bod devätnásť bé, 

Návrh na určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

Poprosím spracovateľku materiálu pani doktorku 

Ozábalovú. 

JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , oddelenie legislatívno-

právne: 

Dobrý deň prajem. 

Ďakujem za slovo. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte 

mi oboznámiť vás s predkladaným materiálom týkajúci, 

týkajúcim sa návrhu na určenie platu pána primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy. 

Podľa paragrafu 3 zákona číslo 253/1994 o právnom 

postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov 

miest patrí primátorovi plat, ktorý je súčinom priemernej 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 21. novembra 2019  

 314 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, 

vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu Slovenskej 

republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa 

paragrafu 4 odsek 1 predmetného zákona.  

Vzhľadom na uvedené patrí primátorovi plat podľa 

tohto ustanovenia a mestské zastupiteľstvo rozhoduje len 

o jeho zvýšení. 

V podmienkach hlavného mesta sa určovat, určo, 

určoval plat primátora pevnou sumou, v ktorej bolo 

započítané aj navýšenie platu primátora podľa ustanovenia 

paragrafu 4 odsek 2 tohto zákona.  

Z uvedeného dôvodu sa predkladá návrh materiálu, 

ktorým mestské zastupiteľstvo určuje s účinnosťou od 1. 

decembra 2019 základný plat vypočítané v súlade 

s paragrafom 3 odsek 1 tohto zákona a ktorý zároveň 

navyšuje o štyridsať percent.  

V prípade takto schváleného uzne, schválenia takto 

navrhovaného uznesenia, nebude potrebné opätovné, opätovne 

predkladať mestskému zastupiteľstvu materiál týkajúci sa 

určenia platu primátora, nakoľko v prípade zvýšenia 

priemernej mesačnej mzdy dochádza k úprave platu primátora 

automaticky priamo zo zákona a mestské zastupiteľstvo ho 

nemá v takomto prípade povinnosť prerokovať a prijať na 

tento účel rozhodnutie vo forme uznesenia.  
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Ešte mi dovoľte oboznámiť vás, že základný prat pri 

plat primátora, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve krát násobok určený 

podľa počtu obyvateľov je štyritisíctridsaťdva Eur. 

A s navýšením o štyridsať percent tvorí 

päťtisícšesťstoštyridsaťpäť Eur. 

Ďakujem vám za pozornosť.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Kuruc. Pán starosta,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani námestníčka, vážené kolegyne, kolegovia,  

ja by som si dovolil eee o doplňujúci návrh, alebo 

pozmeňujúci návrh.  

Chcel by som povedať, že ako poslanec zažívam pána 

primátora Valla ako tretieho primátora, ako starosta 
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druhého a ako občan teda šiesteho v poradí od revolúcie 

a musím povedať, že, že pán primátor Vallo je primátor, 

ktorý sa chopil svojej šance, robí veľmi dobrú prácu. 

Myslím si, že problematické témy ako je parkovacia 

politika, do ktorej ani jeden z predchádzajúcich primátorov 

nemal tú vôľu, alebo vôľu možno aj áno, ale nie tú silu 

ísť, tak eee s veľkou vervou pripravil a schválili sme to 

na mestskom zastupiteľstve. Takisto čo sa týka aj ostatných 

problémových vecí ako je životné prostredie, čistenie ulíc, 

odpratávanie snehu a podobne.  

Takže z tohto dôvodu, ako aj z mnohých iných by som 

rád mu zmenil v bode bé (B) navýšenie nie o štyridsať 

percent ale o päťdesiat percent.  

Takže navrhujem zmenu v bode bé (B) zo štyridsať na 

päťdesiat percent. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou sa prihlásil pán poslanec Budaj. 

Pán poslanec,  
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máte slovo. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Máte slovo,  

pán Budaj. 

Už vá, už vás vypli, lebo ste sa asi nepri 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Normálne prihlásiť, tak ma daj 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha, dobre. Tak nech sa páči. 

Tak nasleduje pán poslanec Záhradník. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Áno, ja podporím odmenu, neviem, teda nechcem sa 

vyjadriť k tomuto zvýšeniu, podporím odmenu pána primátora. 

Podľa mňa sa naozaj chopil svojej príležitosti.  

Znepokojuje ma trochu nárast administratívy, nárast 

výdajov na samotnú správu. Bol by som rád, keby pán 

primátor osobne aj pri príležitosti predkladania rozpočtu 

vysvetlil svoje plány na budúci rok.  
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Odmena za prácu každému patrí. Od nás zase občania 

čakajú, že vieme vysvetliť nárast administratívnych 

výdajov, ktoré aj zvýšenie platu, samozrejme, sa v nich 

odzrkadlí.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou sa prihlásila pani poslankyňa Antalová. 

Mgr. Lenka   A n t a l o v á    P l a v ú c h o v á , 

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Moje prihlásenie do diskusie tam záhadne zmizlo, tak 

práve preto som využila faktickú a medzitým tam sa znovu 

moje meno objavilo. 

Takže, ja by som len chcela veľmi pekne poďakovať 

pánovi Martinovi Kurucovi za návrh a chcela by som ho 

podporiť a pridať sa k tomu, aby sa v bode bé (B) zvýšil 

ten príplatok základu platu primátora zo štyridsať na 

päťdesiat percent.  

A viem, že v diskusii o mzdách, o platoch 

predstaviteľov, volených predstaviteľov samospráv občas 
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prinášajú aj rozpaky či emócie, najmä u verejnosti, ale 

myslím si, že nikto iný ako my, poslanci a poslankyne 

mestského zastupiteľstva Bratislavy nevieme viac o tom, akú 

prácu a koľko energie, času a úsilia vložil primátor Matúš 

Vallo do posledného roka. Alebo teda prvého roka, ktorý sme 

spoločne prežili. A myslím si, že tie výsledky zodpovedajú 

tomu, že tých päťdesiat percent je naozaj adekvátna odmena 

práci, ktorú vykonal. 

Takže, ďakujem ešte raz. A podporujem návrh a rovnako 

navrhujem zvýšenie o päťdesiat percent.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Záhradník,  

máte slovo. 

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

Ď ďakujem pekne. 

Vážené dámy a páni,  

toto nie je téma, na ktorej sa asi dajú získať 

priaznivé politické body, ale nadviažem na kolegyňu.  
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Ja s pokojným svedomím zahlasujem za návrh pána 

poslanca Kuruca z toho dôvodu, že hoc teda ani nie som 

z Tímu Vallo (Team Vallo), zastupujem v tomto 

zastupiteľstve mestskú časť Karlova Ves. A keď si porovnám 

za ten jeden rok prístupu nového vedenia mesta, nie len 

pána primátora, ale aj jeho kolegov na magistráte 

k potrebám a požiadavkám našej mestskej časti, že sme 

naozaj začali riešiť dlhodobo neriešené zanedbané veci, kde 

sme klopali na zabuchnuté dvere magistrátu niekoľko rokov, 

tak myslím si, že tento trend je, je výborný, aj keď sa nám 

nepodarilo všetko zrealizovať, verím že ten čas ešte sa nám 

podarí naplniť tak, aby sme tie projekty, ktoré sa 

rozbehli, aj dotiahli do úspešného konca. Ale to celkové 

nastavenie komunikácie pána primátora a vedenia hlavného 

mesta k mestskej časti Karlova Ves je diametrálne odlišné. 

A ja za tento návrh na úpravu platu pána primátora úplne 

s čistým a pokojným svedomím zahlasujem.  

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. 

Pán poslanec Lenč,  

máte slovo. 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pani viceprimátorka.  

Ja sa pripájam k tým slovám, ktoré teraz kolega 

Záhradník povedal. Ja nespochybňujem tú výšku primátorovho 

platu, len mám také technické pripomienky troška.  

V tom návrhu eee na určenie mesačného platu eee, to 

je v podstate materiál, ku ktorému aj verejnosť má, má 

prístup a ja som teda okrem tých štyridsať percent nenašiel 

tam žiadne iné číslo. Eee. Je, je to veľmi citlivá téma a, 

a teda naše odmeny sú zverejňované na webovskej stránke, 

myslím, že aj primátorov tam bude. Ale možno by bolo dobré, 

minimálne v dôvodovej správe, vyčísliť tú sumu, ktorá bola 

povedaná iba tu.  

A druhá vec.  

Eee. Chcem sa spýtať, eee, pani spracovateľka tu 

povedala, že teda stačí to takýmto spôsobom schváliť iba 

raz a už to bude platiť. Že totižto na mestskej rade pán 

pán starosta Drotován to istým spôsobom spochybnil, a teda, 

že keď to oni riešili v Rači, tak, neviem kde sa na to 

pýtali, ale že to teda treba spra, treba schvaľovať každý 

rok. Tak chcem sa spýtať, že či, ako ste sa teda s týmto 

nejako vysporiadali?  

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: 

Áno.  

Pani Ozábalová na záver eee vám vysvetlí tieto 

okolnosti.  

Teraz s faktickou je prihlásený pán riaditeľ Košťál.  

Nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja chcem asi zdôrazniť a vysvetliť, ono to tu ešte 

nezaznelo a vy ste sa toho teraz dotkli, že o aké navýšenie 

ide? Dnes to navýšenie je štyridsať percentné a navyšuje sa 

nie o päťdesiat percent, ale o desať percentuálnych bodov. 

To znamená, zo štyridsať na päťdesiat je ten príplatok. Aby 

to bolo jasné, aby nevznikla nejaká, nejaký, nejaký dohad 

o tom, že je na päťdesiatpercentné navýšenie platu. Nie. 

Dneska podľa tých, to, toho ako je to nastavené to 

štyridsaťpercentné navýšenie, ktoré by mal, aj keby sme 

dneska neschválili pozmeňovací návrh, alebo aby ste 

neschválili pozmeňovací návrh pána Kuruca, teraz sa zvyšuje 

o o desať percentuálnych bodov na päťdesiat.  
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Ste sa pýtali na hodnoty, na výšku toho platu, tak 

pri tých štyridsiatich percentách je to 

päťtisícšesťstoštyridsaťpäť a navýšenie tých desať 

percentuálnych bodov je šesťtisícštyridsaťosem Eur, je ten 

finálny plat.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Vetrák faktickou. 

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

Ja len dve poznámky.  

Že ja som to, myslím že hovoril aj pri plate 

kontrolóra v minulosti, že by bolo lep, naozaj lepšie, že 

keby tam tá suma bola uvedená. A netýka sa to len teda 

kontrolóra, ale všetkých, o ktorých odmenách, teda ak ide 

o verejných funkcionárov hovoríme. 

A druhá poznámka, ale to asi povie právne. 

Ak si dobre pamätám, niekedy v roku 2016 bola taká 

novela tohto zákona a tam práve vypadlo tá povinnosť, aby 

sa to každoročne predkladalo. Ale to povie asi právne.  
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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: 

Áno. Áno.  

Eee pán, aha, pán Tešovič sa odhlásil. Tak poprosím, 

pani doktorka Ozábalová, keby ste dovysvetlili. 

JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , oddelenie legislatívno-

právne: 

A k pripomienke pána doktora Vetráka a pána poslanca 

Lenča by som rada uviedla, že podľa zákona 377/2015, ktorým 

sa mení a dopĺňa práve zákon  o právnom postavení 

a platových pomenov starostov sa okrem iného vypustila, 

alebo vypustilo ustanovenie paragrafu 4 odsek 4 o právnom 

postavení, podľa ktorého, podľa teda ktorej obecné 

zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz prerokuje.  

Takže, toto ustanovenie je vypustené. To znamená, 

nevyplýva žiadna povinnosť predkladať do zastupiteľstva 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Ešte s faktickou pán poslanec Lenč.  

Nech sa páči. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ak je to takto, tak ja si teda dávam otázku, že načo 

ten materiál tu je? Ak ste, ak ste to chceli navýšiť 

o päťdesiat, teda na päťdesiat percent z platu, tak ste to 

tam potom mali hneď napísať a nie dohodnúť sa proste 

s pánom poslancom Kurucom, že on to tu predloží, akože tak 

ad ad hok (ad hoc). 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Pani doktorka ozá 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Lebo to ist, lebo tých štyridsať percent je 

schválených, pokiaľ tomu dobre rozumiem? 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani doktorka Ozábalová. 

JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , oddelenie legislatívno-

právne: 

Že na základe v podstate štatistického výpočtu, ktorý 

sa mení a predkladá, alebo teda, sa zverejňuje vždycky 

k marcu alebo aprílu, tak tá suma sa automaticky, tá 

základná suma sa samozrejme, navýšila. Tak samozrejme treba 

v rámci toho úpravu, upraviť ten plat tak aj s tým 

navýšením.  

To znamená, aby sedela nie len tá základná suma, ale 

aj v podstate o tom, že ako rozhodnete o tomto navýšení. 

Ale v prvom rade sa tam menila v zmysle toho, že sa menila 

štatistika, tak tá základná suma.  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 21. novembra 2019  

 327 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , oddelenie legislatívno-

právne: 

A tá sa mení každý rok. Presne tak. A práve tá 

nepodlieha (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: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Ale tá štatistika sa mení každý rok. Takže, potom mi 

to nesedí. Potom to tu musíme aj tak riešiť každý rok.  

Takže, buď to, buď to urobte tak, aby sa to urobilo 

a potom sa to bude automaticky sa bude odrážať tá priemerná 

mzda v priemys, v ho v hospodárstve, tak ako to stanovuje 

štatistika, hej? Takže, toto vysvetlenie nejako nesedí.  
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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.  

Ja poprosím pána kontrolóra Miškanina, aby 

dovysvetlil tento problém.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý. 

Ja, ja by som len chcel povedať, že tak ako je 

predložený návrh je spravený správne. Tam je potrebné si 

uvedomiť, že 19. 12. 2018 keď ste schvaľovali ten prvotný 

plat pána primátora, tam ste sk schválili pevnú sumu. 

A preto my navrhujeme, aby v bode A to bolo zrušené, tak 

ako to je. Čiže, tým pádom sa to ruší. A teraz v bode bé 

(B) sa jasne hovorí, a teraz sa schvaľuje plat podľa tohto, 

naschvál tam nie je daná tá suma, aby to bolo každý rok 

s možné byť, poviem to, valorizované, s tým, že čo sa týka 

odmeny, samozrejme, je to vaša kompetencia, kedykoľvek vy 

ako poslanci môžte dať návrh na zvýšenie, zníženie, 

kedykoľvek.  
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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. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Nebudem čítať celé uznesenie, ale musíme najprv o tom 

pozmeňujúcom návrh hlasovať.  

Čiže, ten pozmeňujúci návrh pána poslanca Kuruca bola 

by, vlastne on dal, ja to musím prečítať, lebo on dal celé 

nové znenie bodu bé (B).  

Čiže, budeme teraz hlasovať o novom znení bodu bé (B) 

eee v tomto znení: 

Urču, bod bé (B) určuje s účinnosťou od 1. decembra 

2019 plat primátora nasledovne: 

základný plat primátora vypočítaný v súlade 

s paragrafom 3 odsek 1 zákona číslo 253/1994 z Zbierky 

zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov sa  

zvyšuje o päťdesiat percent.  
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Čiže, nové znenie bodu bé (B).  

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. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť poslancov. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 19B-Návrh na určenie mesačného platu primátorovi 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
- návrh p. Kuruca – zvýšenie platu o 50% 

 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 
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J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

koniec poznámky)  
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Predseda návrhovej komisie 

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

A zostali 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosíme  

Predseda návrhovej komisie 

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

A ešte takto. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ešte jedno hlasovanie. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Zosta zosta 

Predseda návrhovej komisie 

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

Prosíme, ešte jedno hlasovanie. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Pani viceprimátorka,  

Áno, ešte jedno hlasovanie.  

Ďakujem. 

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: 

Ešte pánov starostov poprosím, lebo majú tlačovku, 

som počul. A ešte jedno hlasovanie.  

Eee body A a cé (C) v tom pôvodnom znení treba 

schváliť.  

Môžte dať hlas. 

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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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 19B-Návrh na určenie mesačného platu primátorovi 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
hlasovanie o bode A a C návrhu uznesenia 

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  
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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 ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta 

SR Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A.zrušuje 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2018 zo dňa 19. 12. 

2018. 
B. určuje 

s účinnosťou od 1. decembra 2019 plat primátora nasledovne: 

Základný plat primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

vypočítaný v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov sa zvyšuje o 

50 %. 
C. ukladá 

riaditeľovi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 

každoročne predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy informáciu o výške platu primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: k 30. 06. 

koniec poznámky) 
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BOD 20 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 
INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 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: 

V programe pokračujeme bodom číslo dvadsať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Im, ja navrhujem, aby sme dokončili zastupiteľstvo. 

Máme už iba dva body.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A áno.  

Bod číslo dvadsať, Informácia o vybavených 

interpeláciách poslancov mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky  Bratislavy.  

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

oddelenia: 

Bez úvodného. Bez úvodného slova. sú to vybavené 

interpelácie. Tak ako boli predložené a dostali ste 

odpovede na ne.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Tak  otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Nikto sa neprihlásil.  

Tak k tomuto, o tomto bode hlasujeme, však? Áno?  

Tak, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia, 

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Môžte dať o tom hlasovať. 

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. 

Prosím, prezentujtete a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri poslancov. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
21.11.2019 

Bod 20-Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

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

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

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

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

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

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Uznesenie  
zo dňa 21. 11. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 21 INTERPELÁCIE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja len chcem upozorniť, že ak teraz skončíme 

zastupiteľstvo, čo vyzerá, že skončíme, tak vlastne podľa 

poriadku organizačného, by mali byť po bode Rôzne občania, 

čím sa ruší vlastne to Vystúpenie občanov o šestnástej 

hodine.  
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Takže teraz pokračujeme ďalej ďalším bodom, je to bod 

číslo dvadsaťjedna Interpelácie. 

Nech sa páči. 

Bez úvodného slova, ak máte interpelácie, prosím, 

prihláste sa. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

máte slovo. 

(poznámka: počuť mužský hlas „nehlásil sa žiadny 

občan“) 

Prosím, dajte slovo pani Pätoprstej. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nepodarilo sa to.  

(poznámka: čaká sa na zapnutie mikrofónu pre 

poslankyňu Pätoprstú) 

Dobre, môžeme predbehnúť poradie? Že by dostal slovo 

teraz pán Vlačiky? Kým sa vyrieši (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) technická?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak potom skús to dať vedľa.  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ja len chcem dať takú informáciu, pán riaditeľ mi 

pred chvíľou povedal, že sa obstaráva nové hlasovacie 

zariadenie, lebo teda vykazuje pomerne veľkú poruchovosť.  

Ideš sem? Poď sem. Nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Využijem váš mikrofón.  

Sorry, len sa veľmi ponáhľam na to výberové konanie.  

Škoda, že tu nie je pán primátor, pretože tento 

podnet bol podaný vo veci stretnutia pána primátora 

s obyvateľmi Petržalky. Jedná sa o chodník 

Jantárová/Lietavská.  

Ja som zistila, že tento chodník nie je súčasťou 

projektovej dokumentácie druhej etapy električky.  

To znamená, moja interpelácia je, aby sa tento 

chodník začal okamžite riešiť. Prikladám aj fotografie 

katastrofálneho stavu, aj dokumentáciu električky, kde 

jasno vidno, že táto, tento chodník nie je súčasťou 

rekonštrukcie, že neni žiaden dôvod čakať.  

To je všetko, 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: 

Ja len tak upozorním, že mne prišiel ten podnet. Na 

základe toho rokovania, ktoré bolo v pondelok v Petržalke 

na roko, na základe rokovania s občanmi.  

Jednu takú rýchlu informáciu.  

Mesto pripravuje štúdiu peších napojení na 

električkovú trať, respektíve budúce zástavky električkovej 

trati do obidvoch častí Petržalky.  

Pán Vlačiky,  

nech sa páči, máte slovo. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, poprosím ťa, poď sem. Tu máme mikrofón.  

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

Tu nemôžem?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Tak ďakujem, že som mohol predstúpiť.  

Ja mám dve interpelácie.  

Jedna sa týka preverenia možnosti rekonštrukcie 

zastávok emhádé (MHD). Ja som to už dvakrát otvoril na 

zasadnutí mestskej rady. Ale teda tam bolo k tomu vždy 

niečo povedané, ale v podstate nejaký ďalší výsledok som 

nevidel.  

Takže, žiadam to v interpelácii.  

Žiadam o preverenie možnosti rekonštrukcie zastávok 

emhádé (MHD), a to konkrétne na Hodžovom námestí pred 

budovou takzvanej Zelenej kocky medzi hotelom Krovne plaza 

(Crowne Plaza) a Tatra centrom. Ďalej zastávky trolejbusu 

203 na Karpatskej ulici pri budove Ymka (YMCA) a zastávky 

emhádé pred Nemocnicou Kramáre v smere na Patrónku.  

Uvedené zastávky dlhodobo nespĺňajú požiadavky pre 

bezpečný prechod a úkryt pred poveternostnými vplyvmi pre 

cestujúcich.  

Zastávka na Hodžovom námestí je úzka bariérová, podľa 

vyjadrenia hlavnej architektky staviteľ Zelenej kocky bez 

povolenia zastaval aj časť verejného priestoru. Cestujúci 

tu nenájdu úkryt pred vetrom ani dažďom, navyše na nich 

zhora kvapká voda zo zavlažovania rastlín na budove, ktorá 
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v zime zamŕza na ploche zastávky a robí ju zdraviu a životu 

nebezpečnou.  

Do doriešenia problému s nelegálnym zabratím 

verejného priestoru by som doporučoval umiestniť prístrešok 

pre cestujúcich na priľahlý široký chodník pred hotelom 

Krovne plaza (Crowne Plaza), ktorý je v súčasnosti 

zneužívaný na parkovanie, prípadne zvážiť trvalé presunutie 

zastávky do tohto priestoru.  

Čo sa týka zastávky na Karpatskej ulici. 

Dlhodobo neriešeným problémom je zosunutý oporný múr 

do jamy pri budove YMKA (YMCA) a absencia prístrešku.  

Žiadam o preverenie možnosti opravy zosunutého múru, 

majetkovo-právnych pomerov a umiestnenia prístrešku pre 

cestujúcich. 

Čo sa týka zastávky emhádé (MHD) pred Nemocnicou na 

Kramároch. 

Existujúci veľký betónový kryt zastávky neposkytuje 

útočisko pred vetrom ani dažďom, pretože strecha je deravá 

a prší na ľudí pod ňou.  

Žiadam o preverenie majetkovo-právnych pomerov tohto 

prístrešku, možnosti jeho opravy, prípadne jeho zbúrenia 

a nahradenia vhodnejšou a dôstojnejšou stavbou.  
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Eee. Žiadam teda o preverenia možnosti realizácie 

vyššieuvedených návrhov a ich prípadné zaradenie do 

investičného plánu mesta, respektíve Dopravného podniku.  

Ďakujem. 

A druhá interpelácia je žiadosť o preverenie možností 

vyriešenia každodenných dopravných zápch na Kramároch 

s meste z Patr, eee, v smere z Patrónky.  

Každodenne dochádza k vytváraniu dopravnej zápchy na 

Kramároch, a to v úseku od Patrónky až po vjazd na 

parkovisko pred Detskou fakultnou nemocnicou.  

Problém vytvára príliš krátky odbočovací pruh na toto 

parkovisko, kde sa zmestia maximálne dve až tri autá a ak 

tam chce odbočiť ďalšie, tak už zablokuje hlavný jazdný 

pruh.  

Kapacita parkoviska pritom vyzerá byť postačujúca. 

Ide o to, ako rýchlo sa naňho dokážu dostať vozidlá cez 

rampu.  

Navrhujem preto preveriť možnosť predĺženia 

odbočovacieho pruhu na toto parkovisko o cca dvadsať metrov 

na úkor chodníka, ktorý je tu zbytočne široký a nevyužitý 

cca deväť metrov. Takto by sa výrazne navýšila kapacita 

odbočovacieho pruhu a odbočujúce vozidlá by neblokovali 

hlavný jazdný pruh.  
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Pozemok pod chodníkom patrí hlavnému mestu, takže 

majetkovo-právne by to nemal byť problém.  

Uvedené predĺženie odbočovacieho pruhu by bolo vhodné 

doplniť v spolupráci s vedením Detskej fakultnej nemocnice 

o elektronickú tabuľu s ukazovateľom počtu voľných 

parkovacích miest v smere z Patrónky.  

Žiadam preto o preverenie možností realizácie 

vyššieuvedeného návrhu a jeho prípadné zaradenie do 

investičného plánu mesta. (gong) 

Ďa 

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. 

Ďalší prihlásený nie je. O tomto bode sa nehlasuje.  
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BOD 22 RÔZNE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Asi pokračujeme ďalej bod číslo dvadsaťdva. Bod číslo 

dvadsaťdva je Rôzne.  

Nech sa páči, otváram diskusiu. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Nech sa páči,  

pán poslanec Pilinský.  

Ja len dopredu upozorňujem, že nefunguje hlasovacie 

zariadenie už nadobro.  

Ale Nech sa páči, máte slovo. 

Poďte sem. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. 

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

Ďakujem. 
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Kolegovia, ja by som rád teda využil to, že sme 

dneska skončili relatívne v dobrej dobe. Dneska 

o osemnástej hodine je u nás v Rači v Nemeckom kultúrnom 

dome, tam kde mal aj primátor to svoje hodnotenie roku vo 

funkcii, je verejná prezentácia projektu Obnovenie 

športového areálu v Rači. Projekt Slalomka.  

Nakoľko je to, je to územie, ktoré je súčasťou 

mestských lesov, projekt bol konzultovaný aj s vedením 

Mestských lesov, s vedením, so súčasným vedením mestskej 

časti.  

A by som bol teda rád ak, ak by ste mali záujem, tak 

tá verejná prezentácia je o osemnástej hodine.  

A jedná sa o rekonštrukciu nie len teda toho 

lyžiarskeho areálu, ale aj iné športové aktivity, ktoré sú 

tam plánované.  

Takže, ak budete mať chuť a čas,  o osemnástej hodine 

dneska v Nemeckom kultúrnom dome. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme za pozvanie.  
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Pán poslanec Vetrák. 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) som sa premiestnil 

a nezdržoval, tak už som sa premiestňoval. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, pán Kuruc, už sa môžete tiež premiestniť 

pomaličky. 

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

Ja mám, ja mám jednu vec iba. A pretože vlastne ten, 

ma to napadlo, keď sme sa dneska bavili práve o tom podnete 

na pána poslanca. A to kvôli tomu, že my tu máme z roku 

2015 schválené jedno uznesenie, ktoré upravuje ten postup 

komisie ako má postupovať. A ono to nemusí byť tak presne 

ako je to tam napísané, da dajú sa robiť aj alternatívy, 

tak preto sa chcem spýtať, že či by pre vás bolo 

prijateľnejšie, tak som to vnímal v tej dnešnej rozpravy, 

že keď teda dôjde externý podnet, tak nebudeme to robiť 

dvojkrokovo, ale spravíme to tak, že ja upravím to 

uznesenie, že dám tam ďalšie automatické poverenia, ktoré 

zo zákona vyplývajú zastupiteľstvu, napríklad, vyzvať 

poslanca, aby sa písomne vyjadril. To môžem dať ako 
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automatické poverenie komisii. A teda, že urobíme to 

prešetrenie hneď, že nebudeme skúmať iba riad riadne 

odôvodnenie, ale urobíme aj prešetrenie a potom sem prídeme 

na zastupiteľstvo v jednom kroku, kde teda skonštatujeme, 

že sa niečo začalo a zároveň už budeme sa baviť 

o opodstatnenosti.  

Ako, nevyhneme sa tomu, že prídeme na zastupiteľstvo, 

lebo vždy musí o tom zastupiteľstvo rozhodnúť, ale môžeme 

si to skrátiť.  

Takže, ak máte k tomu teda niečo, bol by som rád, 

keby ste sa k tomu nejako vyjadrili. Môžem to tak prerobiť. 

Ak to tak neprerobím, tak sa nám budú tie dnešné situácie 

opakovať, lebo ja som viazaný aj tým uznesením 

zastupiteľstva z roku, zo septembra 2015. 

Ale takto by sme si to vedeli uľahčiť. Viem to 

spraviť, ale nebudem to robiť, teda práce mám dosť aj inej. 

Ak si to takto želáte zjednodušiť, tak to urobím, ale 

potreboval by som počuť váš názor k tomu.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Stačí tým, že sa prihlásime? Že súhlasíme? Dobre.  
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Pani. 

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

Nie, tak také vyjadrenie. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No veď hlasovať sa nedá.  

Pani Štasselová,  

nech sa páči, s faktickou.  

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No, nefunguje to, Lucia. Poď sem.  

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vôbec nefungujú? Dobre.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Nie je to to isté úplne.  

Aha, takto. Nie je to to isté, lebo my sme mali aj 

podnet, ktorý nebol riadne odôvodnený kvôli tomu, že sa 

namietalo niečo, čo nepatrí pod zákon 357 2004. Namietalo 

sa porušenie iného zákona. Vtedy sme toho pána odkázali na 

komisiu pre územné plánovanie, nech, pod ktorú spadá ten 

zákon. Vtedy to neni riadne odôvodnené, lebo sa to netýka 

tri päť sedmičky dvetisícštyri.  

Ale my, ten orgán je vždy zastupiteľstvo a nemusíme 

to robiť dvojkrokovo. To znamená, že my to vyhodnotíme ako 

neopodstatnené, ale zastupiteľstvo bude musieť schváliť, že 

je to neopodstatnené.  

Ako, komisia to nikdy nebude môcť povedať. Jedine ak 

by to nespadalo pod zákon tri päť sedem.  

Ale nemusíme to robiť, len to bude dvojkrokovo. Na 

vysvetlenie.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja si myslím, že to asi bude potrebné vyriešiť najprv 

na komisii a potom navrhnúť na zastupiteľstve tento postup.  
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Pán starosta Kuruc,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som v prvom rade chcel  vedeniu mes mesta 

poďakovať za to, že pristúpilo k rekonštrukciu Hradskej 

a Ráztočnej ulice.  

Ja som na to upozorňoval už na predchádzajúcom 

zastupiteľstve, že po Ráztočnej je zákaz vjazdu nákladných 

motorových vozidiel štvornápravových, teda osemkolesových 

a viacej, ktoré majú nad dvanásť ton, pravidelne na to 

žiadam políciu, aby tam kontrolovala. Nekontrolujú to, 

nechodia tam.  

Žiadal som aj primátora, aby požiadal Krajský 

dopravný inšpektorát. Neviem, či sa tak udialo.  

Ale, ale ide o to, že teraz, keď ju zrekonštruujeme 

tú cestu za bezmála jeden milión euro a opäť tam pustíme 

tieto nákladné vozidlá, ktoré si to tadiaľ skracujú kvôli, 

kvôli tomu, aby, aby sa dostali na dé štyri er sedem 

(D4/R7), keďže tam pracujú, tak celá táto investícia vyjde, 

vyjde do dvoch rokov navnivoč a zas bude tá cesta, cesta 

rozbitá.  
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Tak by som chcel upozorniť, aby naozaj tam tí 

policajti chodili, kontrolovali tam ten zákaz vjazdu, lebo 

ja som tam minule eee hodinu ráno narátal dvanásť takýchto 

nákladiakov. Dvanásť ton a viac. A naozaj tú cestu zničia 

a pritom majú obchádzkovú trasu v zmysle stavebného 

povolenia. Ale keďže je o dvadsať kilometrov dlhšia ako 

táto, tak to nevyužívajú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Čo nefungujú mikrofóny, alebo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, okej. 

Pani Svoreňová,  

nech sa páči. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor,  
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ja mám možnože jeden taký podnet, ktorý vyplyvo 

vyplynul ešte aj z nejakých diskusií s občanmi včera 

vlastne, po tej vašej debate v Biskupiciach. A už skôr sa 

k tomu ľudia vracali.  

My vlastne máme na Gagarinovej ulici a Popradskej 

ulici ten eee buspruh, ktorý voláme buspruh a on je vlastne 

definovaný ako teda buspruh a pruh, do ktorého je zákaz 

vjazdu osobných motorových vozidiel a tak ďalej. Ľudia sa 

sťažujú na to, že vlastne štandardný buspruh môžu využívať 

taxíky ale v tomto pruhu vlastne nemôžu jazdiť taxíky. Tak 

sa ma pýtali, že či by nebolo možné nejakým spôsobom 

upraviť to dopravné znaženie, možnože tam dať nejakú 

výnimkovú značku, že tak ako je to bežne v buspruhu, že 

môžu prejsť taxíky, že by aj tento bus vlastne pruh mohli 

využiť taxíky.  

Je to najmä z toho dôvodu, že tí občania, ktorí 

potrebujú využívať z nejakého dôvodu taxík, že nemajú auto 

a tak ďalej, v prípade, že idú v tej zápche, tak je to nie 

len časová strata, ale vyjde to približne na tridsať euro 

dostať sa z Vrakune do mesta vlastne, pokiaľ ten taxík 

stojí v zápche. Čiže, stojí ich to asi osemnásť, osemnásť 

euro navyše proti štandardnej cene.  

Takže, chcela som poprosiť, ak by možnože bolo možné, 

neviem teda, či je to nejako zákonne možné, sa na to 
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pozrieť, dať tam nejakú značku, že taxíky môžu ten pruh 

využívať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja rovno na to aj odpoviem, že my sme to riešili, 

eee, neni to zákonne zatiaľ možné tú značku tam nejak 

rozširovať, ale po po dáme to ešte raz na nejakú komisiu, 

budeme sa o tom baviť. Čiže, či vám to urobia aj 

s kapacitou toho. 

Pán poslanec Budaj. Už stopka, ale.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Jaj, nefungoval mikrofón. Musíte ísť oné.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Alebo, budeme všetci tichšie a hlasom.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ja chcem využiť, pripomenúť vec, ktorá musí trápiť aj 

vás, pán primátor a každého. Zastavujú nám autobusy v tej 

kolíznej situácii pred hotelom Danub (Danube), na ceste 
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priamo zastavujú. Už ich čoraz viac. Kedysi to bolo raz za 

čas. Teraz je to permanentná kolízia. 

Proste, akoukoľvek pokutou, požiadavkou na políciu. 

To vyraďuje, vytvára kolíziu rovno pred prechodom pre 

chodcov. To je vysoko nebezpečné.  

Zažil som tam teraz nedávno nepríjemnú situáciu 

a nepochybujem, že keď príde zlé počasie, šmykľavo, tak 

toto je proste moment, ktorý si nemôžme dovoliť. Je to 

proti pravidlám. Mesto nad tým zatváralo oči, ako keby 

hotel Danub (Danube) si zasluhoval pre nejakú zvláštnu 

protekciu. Treba jednoducho, buď nech si zriadia oni svoje 

zastupo. Majú obrovské priestory pri tom hotely zboku, ak 

odbočia. Nie, oni stoja rovno ľuďom v ceste a ohrozuje to 

bezpečie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Buocik,  

ešte faktická. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre, už to je. Už je to stopka. Už je to po stopke. 

Už poďme dodržovať tie proced. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 21. novembra 2019  

 360 

Dobre. Ja. Z občanov sa nikto neprihlásil, myslím?  

Ďakujem pekne. 

Takže vlastne máme, máme to hotové. 

Ja vám chcem povedať, poprosím ešte na chvíľku 

o pozornosť.  

Všetkých by som vás chcel veľmi srdečne pozvať na, na 

otvorenie vianočných trhov, ktoré budú tento piatok 

o sedemnásť nula nula na Františkánskom a a Hlavnom 

námestí. Ste pozvaní.  

Takisto by som vám chcel povedať, že čaká nás nie ani 

mesiac, lebo dvanásteho je ďalšie zastupiteľstvo, kde by 

sme mali hlasovať. Budeme hlasovať o rozpočte. Ak niekto 

z vás sa nedostane na to stretnutie s rozpočtármi v rámci 

poslancov, alebo nebude môcť ísť na obed, chce informácie, 

dávajte mi to vedieť. Konkrétne osobne.  

Teraz moja starosť bude, aby všetci poslankyne 

a poslanci mali jasnú predstavu o tom, čo v tom rozpočte je 

a čo tam má byť a mali sme ich pripomienky. Dobre? Ni 

nezabudnite na to, prosím vás. Toto je naša úloha, to je 

dôležitý dokument, ktorý musíme prijať. A my sme tu na to, 

aby sme vysvetľovali. Lupták je k dispozícii, Bruno Konečný 

je k dispozícii a samozrejme, síce on už je vonku, ale 

rátame, že dáme spoločný, ako to bolo v marci, alebo 
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v apríli, taký poslanecký návrh nejakej zmeny, ktorý bude 

odkonzultovaný.  

Ďakujem veľmi pekne a príjemný zvyšok dňa. 

Jaj. E ešte, dobrú chuť, samozrejme. Prosím vás, 

nezdrhnite bez obeda, lebo on tam je. To by nás mrzelo.  

A starostovia, dajme si, za hodinu začíname. Dobre?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

O pol tretej. Dajme si hodinu na obed a začíname 

o pol tretej, starostovia.  

Ďakujem veľmi pekne. 

(ukončenie o 13.24 h ) 

X X 

 

 

 

 

 

Mgr. Ctibor Košťál   Ing. arch. Matúš Vallo 
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